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LO-facken i samverkan

Öppettider på avdelningen 
Mån 09.00-16.30, lunch 12.30-13.30

Tis - Tors: 08.00-16.30 lunch 12.30-13.30

Fre: 08.00 - 13:00 (ej lunchstängt)

Vid helgdagar under våren och sommaren 
se hemsidan för ev ändringar i öppettider.

Tidningen har stämt träff med avdelningens LO-ansva-
rige Tommy Ottosson. Tommy, som bor ute på landet i 
Vaggeryds kommun, är aktiv inom både LO, IF Metall 
och politiken i Vaggeryds kommun.

Vem är du Tommy? 
Jag är en glad dalmas, kommer från Malung och givetvis hål-
ler jag på Leksand i hockeyn. Det är världens tredje mest po-
pulära hockeylag och jag har sett tre hemmamatcher denna 
säsong på plats. 

Jag är 53 år, sambo med Lena och vi bor på en gård ute i 
skogen där vi har lite skog-, trädgårds- och djurskötsel. Jag 
är även morfar till två små knoddar som jag försöker träffa så 
ofta det går. Min fritid som jag har går åt till att sköta djuren, 
intresserad av läsning i främst militärhistoria, umgås med 
sambon och vara i skogen med min hund Arra, som är en flatt-
coated retriever. Jobbar på Wog Metall i Skillingaryd sedan 
länge.

Vad gör du på avd 40? 
Jag sitter med i avdelningens styrelse där vi beslutar om vad 
avdelningen ska göra. Är med i den Facklig/politiska gruppen 
där vi är ute med politiker på företagsbesök, deltar på olika 
aktiviteter med LO-facken i respektive arbetarkommuner och 
vi håller i olika konferenser.

Ingår även i Organisera/Rekrytera gruppen som håller 

på med Organisationshuset, där vi hjälper och 
stöttar våra klubbar på företagen. Vi gör också 
besök på företag som inte har klubb och alla så-
dana ska ha fått besök av oss en gång per år. 
Ansvarar för IF Metalls Verktygslåda som visar 
hur det fackliga, LO och politiken hör ihop.
 
Hur länge har du varit fackligt aktiv?
Jag har varit fackligt aktiv i 18 år. Utöver avdel-
ningsuppdragen är jag sekreterare i min klubb på 
jobbet där jag även varit klubbordförande i 15 år.
 
Din uppgift inom LO, vad innebär den? 
Jag är ordförande för LO-facket i Vaggeryds kom-
mun och i vår avdelning har vi LO-fack även i Gi-
slaved, Gnosjö och Värnamo.

Jag ser till att vi opinionsbildar tillsammans 
med fackförbunden i kommunen och vi deltar på 
utåtriktade aktiviteter i kommunen och med av-
delningarna, där självklart vi inom IF Metall är 
aktivast.
 
För den som inte vet så mycket om LO, hur 
kan man enkelt förklara?
LO är en sammanslutning av 14 st fackförbund och 
är en stark opinionsbildare i samhället. Fokus är 
kollektivavtalens innehåll, pensioner, avtalsförsäk-
ringar, välfärdsfrågor, ekonomisk politik, fackligt 
arbete, kursverksamhet och internationellt fackligt 
arbete. 

LO centralt ligger i Stockholm, sen är det orga-
niserat i 10 regionala distrikt. Vårt distriktskon-
tor Småland-Blekinge ligger i Växjö. Sedan ska 
det vara ett lokalt LO-fack i varje kommun. LO 
har samverkan politiskt med Socialdemokra-
terna för det var ju fackförbunden som star-
tade partiet och även sambarbete med parti-
ets ungdomsförbund SSU, ABF och Unga örnar.  
 
Dina politiska uppdrag? 
Mina politiska uppdrag är att jag sitter i fullmäk-
tige och jag är vice ordförande i Kultur & Fritids-
nämnden i min kommun.

Tommy är urtypen för en facklig förtroendevald 
där uppdragen blir många och engagemanget är 
stort och intresset att förändra arbetsplatser och 
stärka det politiska arbetet för att förändra, är det 
som styr. Tack Tommy för att vi får ha en så aktiv 
och engagerad förtroendevald som du. 



4   I  Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo Medlemsmagasin IF Metall Västbo-Östbo   I   5  

EuropaparlamentetUtbildning

Just nu har avd 40 utbildning för 
Esskå Metalls medlemmar i, Med 
livet som insats, en studiecirkel i 
arbetsmiljö sett ur individens roll 
och vad som påverkar oss som ar-
betare. 

Lotta Hilding och Susanne An-
dersson är kursledare för den på-
gående utbildningen med varsin 
grupp och som sker på fredagar i 
Torghuset i Smålandsstenar.

Grupperna har fått välja arbets-
områden att jobba med och dessa 
är valda ur bokens avsnitt om 
Stress, Våra sinnen, Relationer, 
Kemiska ämnen i miljön, Männ-
iskans rörelse- och värmesystem, 
Verktyg och Varor, Hörsel/Ljud/
Buller, Övriga Miljöfaktorer, Hot 
och Våld, Information, Rehabili-
tering, Företagshälsovård och Ar-
betsmiljö och Kretslopp.

Tanken är att öka medlemmarnas 
intresse och få förståelse för hur 
de som arbetare kan bidra till en 
bättre arbetsmiljö där vi även vår-
dar/skyddar oss som individer. 

Utbildningstillfällena är fem till 
antalet och håller på även under 
mars månad. De anställda har 
under november/december även 
gått en intern medlemsutbildning 
i avdelningens och ABFs regi, med 
Willy Gundstedt och Susanne An-
dersson som kursledare.

Utbildning

1  Tillsammans stärker vi Europa
EU-samarbetet är viktigt för vår industri. Det ger 
bättre möjligheter till export och handel, vilket ger 
bättre förutsättningar för industrijobb i Sverige. 
Genom EU-samarbetet kan vi också vara med och 
förbättra arbetsmiljön och -villkoren för industriar-
betare i hela Europa. Det tjänar vi alla på.
IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbets-
miljö och våra fackliga rättigheter. De här frågorna 
är viktiga för industriarbetarna i Europaparlament-
svalet i maj 2019.

2  Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. 
Hela två tredjedelar av vår export går till länder-
na inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har 
bättre villkor än i handeln med andra länder. Där-
för behöver vi politiker som står upp för frihandel 
och öppenhet. Det ger fler industrijobb och ökade ex-
portinkomster, inkomster som behövs för att finan-
siera vår välfärd.

3  Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rät-
tigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt 
över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, 
på samma sätt som företagens rättigheter skyddas. 
EU:s grundlag behöver ett starkare skydd för vår 
rätt att teckna kollektivavtal både för svenska och 
utstationerade arbetare, rätten till fortbildning i ar-
betslivet och rätten till en pension som går att leva 
på. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera 
med varandra med låga löner och undermåliga ar-
betsvillkor.

4  Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Euro-
pa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma 
regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industri-
arbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver 
politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill 
öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säker-
heten på jobbet. Inom EU ska industriarbetare inte 
konkurrera med varandra genom brister och bespa-
ringar i arbetsmiljön.

5  Ett demokratiskt Europa
Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga 
och demokratiska rättigheter. Högerextrema kraf-
ter skadar industriarbetarna och våra fackliga in-
tressen. Vi behöver politiker som sätter människan 
framför marknaden, och som är en motkraft till de 
högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner 
mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – 
inte mindre.
På den facklig/politiska konferensen 12/4 i Vaggeryd 
kommer Olle Ludvigsson, mångårig EU-parlamen-
tariker för Socialdemokraterna att delta. Med sin in-
dustriarbetarbakgrund på Volvo i Torslanda har han 
kunnat påverka/ försökt påverka politiken i EU till 
arbetarnas fördel.

Val till EU-parlamentet 26/5

Källa: IF Metall

Magnus Löfqvist, Fredrik Hill, Marcus Knezevic och 
Christian Ångnell har intagit en bra lyssnarposition.

Minire Hashani, Irene Andersson, Alban Sopi, Metush Bafti, Gafur 
Hashani och Robin Cailum läser ur boken, Med livet som insats.
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Kompetensutveckling

På Swerec i Lanna har man un-
der en period haft svenska under-
visning på företaget med hjälp av 
ABF. IF Metall och ABF har till-
sammans jobbat fram utbildning-
en i samverkan med arbetsplatsen 
och en gång i veckan, med start i 
augusti 2018, har man jobbat på 
att förbättra de anställdas svenska 
kunskaper. 
Swerec har att stort antal anställ-
da med olika bakgrund och många 
olika språkgrupper och man såg 
ett behov att förbättra förståelsen 
både ur ett säkerhetsperspektiv 
och för en fungerande arbetsplats. 
Ekonomi- och personalchefen 
Charlotte Ruter och produktions-
chefen Bengt Evaldsson tycker att 
man har tagit till ett bra och ut-
vecklande koncept och man känner 
att man utvecklar arbetsplatsen. 

Kursledare Jan Ivarsson har hål-
lit i dessa träffar som har skett i 
skiftbytet och där man haft en 
grupp före och en grupp efter. Man 
har jobbat med olika teman, ord 
och grammatik. Ex vad gör man 
med ett verb? Språket är enkelt 
och man jobbar med att förstå 
sammanhang och skapa en platt-
form för egen kunskap. Det är en 
spridd åldersgrupp som deltagit 
men många har varit länge i Sveri-
ge och på Swerec men det har inte 
varit prio på att lära sig språket 
språket. 

Syftet med utbildningen har va-
rit att motivera de anställda att 
klara sig själva, förstå regler och 
att språket är viktigt för att inte bli 
utnyttjad.  Kursledaren Jan Ivars-

son tycker att grupperna gjort sto-
ra framsteg! 

Studiematerialet som används i 
utbildningen är uppdelad i avsnitt 
och ska stödja grammatiken samti-
digt som ordförståelsen blir bättre. 
Lap ”Hieu” Nguyen ifrån Gnosjö 
har jobbat 7 år på Swerec och an-
vänder sin mobiltelefon som extra 
hjälpmedel. Han lägger in ordet i 
telefonen och får det översatt till 
sitt hemspråk och lär sig lättare, 
tycker han. Passets andre student 
heter Leszek Brezinski och bor i 
Bredaryd. Han är 31 år och kom-
mer från Polen. Han stack till Eng-
land när han var 18 år och jobbade 
där i många år och kom sedan till 
Sverige. Det har nu gått sju år se-
dan dess. Herman från Chile skul-
le varit med på kursen men var ty-
värr borta denna dag. 

Bägge tycker att det är bra med 
kursen, men det är svårt och man 
är lite trött efter arbetsdagen, så 
det blir lite tufft att träna svens-
ka efteråt. Passen är på 2 x 45 mi-
nuter med lite fika emellan så det 
går lite lättare. Företaget står för 
förtäringen och de anställda sätter 
till lite av sin fritid för att få en sta-
bilare språkgrund att stå på.

Swerec hade vid tidningens besök 
ett liggande varsel på neddragning 
i sin verksamhet med ca 19 kollek-
tivanställda. Treskift i sorteringen 
hade blivit tvåskift och from febru-
ari 2019 jobbar man endast dagtid. 

Tidningen kommer att göra ett 
reportage längre fram om hur job-
ben ser ut på Swerec och hur pla-
ståtervinningen går till.

Nytt grepp på Swerec i Lanna

Då har vårens konferens för huvudskyddsombud gått 
av stapeln. Denna gång var den 16 st nyfikna och en-
gagerade HSO anmälda för att lyssna på bla Luan Ri-
zani, regionalt skyddsombud, om temat STOPP! Hur 
vi motverkar sexuella trakasserier och kränkningar.
Dagen började med upprop och presentation av del-
tagarna samt lite nyheter om nytt karensavdrag, 
inkomstförsäkring och EU-val den 26/5. Hur viktigt 
EU-valet är gick vice arbetsmiljöansvarig Sebastian 
Lindberg igenom då ca 70% av EU:s beslut påverkar 
svenska lagar.

STOPP väckte många tankar hos de deltagande 
huvudskyddsombuden som flitigt diskuterade runt 

ämnet. Det blir många gånger en AHA-upplevelse när 
man går in på djupet i ämnet och vad som kan upp-
fattas som kränkningar samt hur vi ska gå till väga 
om det händer. Dagen varvades med föreläsning och 
gruppdiskussion med en fikapaus i mellan tills det 
var dags att åka hem. Alla blev ombedda att påminna 
sina skyddsombud på arbetsplatserna om skyddsom-
budskonferensen som hålls den 25/4 i Gislaveds Fol-
kets Hus.    

Text och bild: Pauli Bark

Huvudskyddsombudskonferens

Konferens

Glada skyddsombud i vårsolens glans
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FAKTA 
 

• INKOMSTFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER UPP TILL 80 PROCENT AV LÖN FRÅN 25 025    
KRONOR FRÅN DAG 1 TILL DAG 100, MED ETT LÖNETAK PÅ 50 000 KRONOR. 
 

• FRÅN DAG 101 TILL DAG 200 ERSÄTTS UPP TILL 80 PROCENT AV LÖN MELLAN          
20 900 OCH 25 025 KRONOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NYHET 
 
 
 
 
 

MEDLEMSKAPET I                                       BLIR ÄNNU BÄTTRE 

 GRATIS INKOMSTFÖRSÄKRING 

 
1 juli 2019 träder försäkringen 
i kraft. Den kompletterar 
ersättningen från a-kassan. På 
så vis kan du få upp till 80 
procent av lönen i upp till 100 
dagar, om du skulle bli 
arbetslös. 
 
Taket i a-kassan är så lågt att 
väldigt få av IF Metalls 
medlemmar får 80 procent av 
lönen i ersättning vid eventuell 
arbetslöshet. 
 
 Med inkomstförsäkringen får 
alla medlemmar, med en lön 
som överstiger 20 900 i 
månaden, en ökad ekonomisk 
trygghet vid arbetslöshet. 

IF Metall inför 
inkomstförsäkring 
för medlemmar 

Det som är unikt med just IF Metalls försäkringslösning är att även de 
medlemmar som tjänar under a-kassans tak på 25 025 kronor/månad får 
en kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen. Detta gäller från 
arbetslöshetsdag 101, då a-kasseersättningen sjunker. 
I inkomstförsäkringen ingår även möjlighet till samtalsstöd i samband 
med arbetslöshet. Det finns också möjlighet att teckna egna 
tilläggsförsäkringar för den som exempelvis vill förlänga 
ersättningstiden ytterligare. 
Inkomstförsäkringen administreras precis som övriga 
medlemsförsäkringar av Folksam. 
Ingen justering av medlemsavgiftens storlek kommer att ske med 
anledning av beslutet. 

 

 

 
 
 

JURISTFÖRSÄKRING 
 
IF Metall tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när 
arbetsdagen är slut? Med Juristförsäkring har du ryggen fri när du inte jobbar. Du får 15 
timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och 
vårdnadstvister till konsumenträtt. 

 
 
Under vecka 5 har samtliga medlemmar i IF Metall 
mellan 18 och 64 år att fått ett erbjudande om en 
juristförsäkring i brevlådan. Det är i samarbete med 
Folksam som vi har tagit fram detta erbjudande och 
det är Familjens jurist som tillhandahåller tjänsten. 
 
 
Erbjudandet är utformat så att man ska tacka ja om 
man vill ha denna försäkring och den börjar sedan att 
gälla från och med den 1 april 2019. Om man inte 
tackar ja i samband med detta erbjudande och senare 
ångrar sig, är det 6 månader karens i försäkringen 
innan den börjar gälla. 
 
 
Har du inte fått erbjudandet eller slängt det går det att 
ringa till Folksam på 0771-950 950 och teckna 
juristförsäkringen.  
 
 
 
När och för vem gäller försäkringen? 
Juristförsäkringen gäller för dig som privatperson 
och ger rätt till rådgivning i fall som rör ditt privatliv. 
 
 
Vad kostar det? 
Priset för Juristförsäkring är 30 kronor i månaden. 
 
 
 
 
 

Juridisk rådgivning  
Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen. 
Det kan handla om bland annat följande områden: 
 
Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, 
samboavtal, bodelning, vårdnadstvist 
Arvsrätt – testamente och arvstvister 
Konsumentköp - tvister i samband med köp av 
varor och tjänster 
Fast egendom – till exempel bygglov och 
avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och 
tillbyggnad 
 
Rättsskydd 
Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för 
ombud, rättegångskostnader som du behöver betala 
till din motpart och kostnader för medlare. 
Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis: 
 
Vårdnadstvister 
Konsumentköp 
Ärenden som rör avslag på sjukpenning eller 
sjukersättning 
Grannförhållanden 
 
ID-Stöld 
ID-stöld är när någon använder en annan persons 
identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla 
om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort 
och lån, registrera telefonabonnemang eller handla 
varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis 
få hjälp med att: 
 
Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt 
Hantera felaktiga betalningskrav 
Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar 

JURISTFÖRÄKRINGEN 
INNEHÅLLER 
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Karensavdraget ersätter gamla 
karensdagen
Karensdagen vid sjukdom har avskaffats 
och ersatts av ett karensavdrag. Detta gäl-
ler från årsskiftet.
Det nya systemet är mer rättvist och 
förutsägbart, framför allt på alla dem som 
har oregelbunden arbetstid. Att den gamla 
karensdagen slog orättvist är ingen hem-
lighet. Många skiftarbetare inom indu-
strin förlorade mer pengar än vad som var 
tänkt när systemet infördes, om de blev 
sjuka en dag då de skulle ha jobbat ett 
långt pass.

Karensavdrag mer rättvist
Det nya karensavdraget är betydligt mer 
rättvist, eftersom avdraget aldrig kan bli 
mer än 20 procent av sjuklönen som man 
får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig ar-
betsvecka. Avdraget kan däremot bli min-
dre, det får nämligen inte göras avdrag för 
längre tid än du faktiskt har varit frånva-
rande. 
Lagstiftningen, som började gälla den 1 
januari 2019, är tvingande. Däremot är det 
parterna, fack och arbetsgivare, som be-
stämmer hur den närmare beräkningen ska 
göras.

Bemanning
Samarbetspartners inom Bemanning
IF Metall Västbo-Östbo har ett pågående projekt inom beman-
ningsbranschen. Projektet går ut på att få ett bättre samarbete 
mellan facket och bemanningsföretagen. Vår förhoppning från 
IF Metalls sida är att alla våra bemanningsföretag i framtiden 
kommer att vara en samarbetspartner då det skulle betyda att 
dialogerna mellan oss fungerar bra och de anställda det vill 
säga våra medlemmar har en bra arbetssituation.

Kontaktperson:
Ombudsman Nicklas Gustavsson
Tel. 0370 37 18 40
E-post: nicklas.gustavsson@ifmetall.se

Våra samarbetspartners är:

Nytt sätt för att beräkna karensavdrag 

Karensavdrag

1) Vilket datum är det val 
 till Europa parlamentet?
2) Hur många biljetter finns det 
 till årets Lisebergresa?
3) Vad heter Tommy Ottossons hund?

Almanacka:
20/3 Konferens för avdelningsombud och Ordförande,  
 08:00-16:00, Torghuset Smålandsstenar

22/3 Årsmöte, kl 11:00, Tre Liljor Värnamo

4/4 Studieorganisatörskonferens

23/4 Försäkringskonferens, 

25/4 Skyddsombudskonferens, 08:00-16:00 i Gislaveds Folkets Hus

18/5 Lisebergsresan

13/6 Introduktionsutbildning, 09:00-15:00, Avdelningen i Värnamo

Information

Med reservation 

för ändringar.

Tack för alla inskickade svar från  
förra numrets tävling. 

De lyckliga vinnarna i förra numret var:

1:a pris Lennart Lagergren, Bredaryd

2:a pris Robert Lorentzson, Kulltorp

3:e pris Marianne Jakobsson, Skillingaryd

Rätt svar: 5 julgranskulor

Lycka till med trisslotterna som  
skickas ut till vinnarna

Den här gången gäller det 
att svara på tre frågor:

Skicka ditt svar på vykort till:
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A, 331 42 Värnamo
Eller med e-post till: postbox.avd40@ifmetall.se
Märk ämne: Tävling
Ange namn och adress i båda alternativen 
Ditt svar vill vi ha senast den 19 maj

Tävling

Gäller from 1 januari 2019 Exempel 1
Du är sjuk en eller fler arbetsdagar. Du får ett avdrag på 
20 procent av sjuklönen baserat på en genomsnittlig ar-
betsvecka.

Exempel 2
Du är sjuk fyra timmar. Du får fyra timmars avdrag på 
sjuklönen baserat på en genomsnittlig arbetsvecka, förut-
satt att du är tillbaka på jobbet och arbetar nästa dag.

Exempel 3 
Du är sjuk fyra timmar på måndagen och återin-
sjuknar på torsdagen. Eftersom sjukperioderna ryms 
inom samma femdagarsperiod får du ett avdrag på 20 
procent av sjuklönen baserat på en genomsnittlig arbets-
vecka.

Dorota Ekwurtzel
AQ Vaggeryd
Fackliga uppdrag: HSO och försäkrings-
informatör.

Berätta lite om dig själv: Jag tycker om 
högt tempo både på jobbet och fritiden. 
Bäst mår jag när jag har hjälpt medlem-
mar och de är nöjda. På fritiden tycker jag 
om gruppträning och yoga.

Peter Johansson
Montör på Mastec i Vaggeryd 
Fackliga uppdrag: Mina fackliga upp-
drag är studieorganisatör samt vice ordfö-
rande på vår klubb

Berätta lite om dig själv: Brinner för 
att hjälpa andra samt att få en trygg ar-
betsplats som vi alla har rätt till. Fritiden 
tillbringas i skog och mark och att njuta av 
livet.

Kari Andersen
Gnosjö Automat Svarvning
Fackliga uppdrag: Klubb ordförande – 
Studie org.

Berätta lite om dig själv: En stor del av 
min fritid är jag scoutledare, tycker om att 
vandra.

Nya i verksamhetsgruppen



Avsändare
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A
331 42 Värnamo

SVERIGE

PORTO BETALT
B

Posttidning B

o Antal vuxna ....................

o Antal barn över 110 cm och under 18 år ....................

o Antal barn under 110 cm ....................

o Antal åkpass ....................

Påstigningsort

o Forsheda o Skillingaryd o Vaggeryd 

o Anderstorp o Värnamo o Hillerstorp 

o Gnosjö o Gislaved o Hyltebruk 

o Smålandsstenar

OBS! Vi tar bara emot kort eller betalning via Swish.

Lisebergsresa 18 maj 2019
OBS! Biljetterna gäller 

endast lördagen
den 18 maj 2019.

Följ med till Göteborg! De som vill kan besöka 
Liseberg, men det finns stora möjligheter att göra 
annat, ex shoppa, äta god mat eller bara strosa 
omkring och njuta av våren.

Avdelningen ordnar en subventionerad bussre-
sa för medlemmar med make/maka, sambo och 
hemmavarande barn. Vi har 900 biljetter och det 
är först till kvarn som gäller.

När: 18 maj 2019.

Avresa: Bussar avgår från Järnvägsstationen  
 i Värnamo 08.30.

Påstigning: Det kommer att finnas påstignings- 
 orter utmed vägen. Fyll i på talongen  
 var ni vill stiga på, så får ni infor- 
 mation om tider och påstignings- 
 platser när ni köper biljetterna.

Hemresa: Vi åker från Lisebergs parkering  
 klockan ca 20.30.

Kostnad: I priset ingår bussresa och inträde  
 till Liseberg.
 Vuxen 150 kr
 Barn 75 kr (barn under 110 cm, gratis)

Åkpass: I samband med att du anmäler dig  
 till bussresan kan du genom avdel- 
 ningen köpa åkpass till det reduce- 
 rade priset 250 kr.

Försäljningen startar måndagen den  
8 april 2019.

Första dagen har vi försäljning på två orter. 
Avdelningsexpeditionen Värnamo (Expovägen 6 A 
entréplan), Folkets Hus, Gislaved mellan 15.30-
18.00.

Från tisdagen den 9 april säljer vi resterande bil-
jetter på avdelningsexpeditionen under normala 
öppettider (08.00-12.30 samt 13.30-16.30).

Senaste försäljningdag är den 11 april.

Det bästa är om du fyller i blanketten nedan och 
tar den med dig.

Styrelsen för IF Metall Västbo-Östbo hoppas 
på en trivsam familjedag i Göteborg.

Vi tar bara emot kort eller betalning via Swish!

Anmälan avser:
(Medlemmens namn och personnummer)

…………..………..…………..………..…..........………..………..………

…..………..…………..………..…………...........……………..………...

✁


