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Anja Johansson 
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Monica Lindström 
• Inträden, Utträden, Ärendehantering 
• Materialbeställning, Registerunderhåll 
Tel: 0370 - 37 18 35 
Mail: monica.lindström@ifmetall.se

Danica Gavric 
• Facklig A-kassahandläggare halvtid 
• Avdelningen med medlemsärenden halvtid 
Tel: 0370 - 144 77 
Mail: danica.gavric@ifmetall.se

Inga-Lill Svanberg 
• Facklig A-kassahandläggare halvtid 
• Avdelningen med medlemsärenden halvtid 
Tel: 0371 - 103 62 
Mail: inga-lill.svanberg@ifmetall.se

Expeditionen är öppen:
Helgfri måndag - torsdag  ..........  08.00 – 16.30
Lunch  .............................................................  12.30 – 13.30
Helgfri fredag  ........................................  08.00 – 14.30
Vill du träffa oss på någon annan tid är det 
bara att ringa till avdelningen så löser vi det.
Har du frågor, funderingar eller problem ring 
0370-37 18 30.

Försäkringskonferens
Avdelningen Västbo-Östbo bjuder in sina medlemmar som 
fyller 62 i år till en informationskväll angående det komman-
de livet som pensionär torsdagen den 7 september 2017 kl 
18:00 i avdelningens lokaler Expovägen 6 i Värnamo. Är du 
gift eller sambo är ni välkomna båda två!

Bland annat tar vi upp följande frågor:
• Vad ska jag tänka på?
• Vad gäller när jag ska  
 pensionera mig?
• Vad händer vid 65 år  
 med mina försäkringar?
• Hur kan jag förbättra  
 min pension?

Medverkar gör Andreas Persson från Folksam

Anmäl dig senast 28 augusti via postbox.avd40@ifmetall.se 
med namn och personnummer eller medlemsnummer.

Ändrade öppettider 
under sommaren

Avdelningens expedition har följan-
de sommartider:

Veckorna 26-27-28-29-30-31-32-33 
är det öppet måndag till fredag  
mellan 08.00 - 14.00.

A-kassan har under denna period 
telefontid mellan 09.00 – 12.00.

Extrainsatt Agerakurs i Värnamo
Tid v.41 9-11/10 v.46 13-16/11 v.49 3-6/12

Vänd dig med anmälan och ev. frågor till 
klubbens studieansvarig eller kontakta 
avdelningen.
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Avtalet

Teknikavtalet IF Metall 
– Överenskommelse om nytt kollektivavtal
Överenskommelsen gäller från 
och med den 1 april 2017–31 mars 
2020.

Detta avtal ligger till grund 
för övriga avtal inom industrin. 
Det så kallade ”Märket”

Avtalsperioden är fördelad på tre 
avtalsår; 
den 1 april 2017–31 mars 2018, den 
1 april 2018–31 mars 2019 och den 
1 april 2019–31 mars 2020. Det sis-
ta avtalsåret kan sägas upp senast 
den 30 september 2018 och upphör 
då att gälla den 31 mars 2019.

Nivån på uppgörelsen är to-
talt 6,5 procent, varav 6 procent i 
löneökning och 0,5 procent i delpen-
sionspremie. 

Premier till deltidspension
Avsättningen till delpension ökas 
den 1 april 2017 med 0,2 procent och 
den 1 april 2019 med 0,3 procent.

Lönepotter och låglönesatsning
Avtalet har kompletterats med en 
låglönesatsning. Det är en insam-
lingsmodell där de som tjänar under 
de angivna värdena ovan bidrar 
med en större summa till potten. 
Därefter får lokala parter göra en 
fördelning av lönepotten utifrån 

överenskommet lönesystem eller 
löneprinciperna.

Varje verkstad bildar den 1 april 
2017, den 1 april 2018 och den 1 
april 2019 en lönepott om 1,8 pro-
cent, 1,6 procent respektive 1,7 pro-
cent, dock att den lägsta månadslö-
nen som används vid beräkningen 
åren 2017, 2018 respektive 2019 ska 
vara 24 000 kronor, 24 528 kronor 
respektive 25 043 kronor.

Löneöversyn
Utöver fördelning av lönepotter ska 
de lokala parterna göra en gemen-
sam löneöversyn vid tre tillfällen. 
Om de lokala parterna inte enas om 
annat ska löneöversynen göras vid 
samma tidpunkter som de lokala 
förhandlingarna om fördelning av 
lönepotter.

Vid tvist om löneöversyn den 1 

april 2018 respektive den 1 april 
2019 ska talet vara 0,4 procent för 
perioden den 2 april 2017 till den 1 
april 2018, respektive 0,5 procent 
för perioden den 2 april 2018 till 
den 1 april 2019.

Lägsta garanterade löneökning
Alla heltidsanställda ska ha löneök-
ningar på minst 570 kronor per må-
nad avseende perioden den 1 april 
2017 till den 1 juni 2018 och 300 
kronor per månad för tiden därefter 
till och med den 1 juni 2019.

Om en arbetstagare inte fått 
löneökningar till dessa nivåer ska 
en utfyllnad göras senast den 1 juni 
2018 respektive den 1 juni 2019.

Förhandlingsordning
Innan en lokal löneförhandling 
avslutas i oenighet bör verkstads-
klubben kontakta sin avdelning för 
rådgivning. Avdelningen kan sedan 
vid behov i sin tur kontakta för-
handlingsenheten på förbundskon-
toret för rådgivning.

Övriga höjningar
Lägsta löner, övriga ersättningar och 
tillägg höjs med lönevärdet respektive 
avtalsår.
                      Text: Förbundsmeddelande

Bemanning
Samarbetspartners inom Bemanning
IF Metall Västbo-Östbo har ett pågående projekt 
inom bemanningsbranschen. 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 Zandra Hultin
Tel. 0370 37 18 40
E-post: zandra.hultin@ifmetall.se

Våra samarbetspartners är:

Fyren Märket Ålands Hav.
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IF Metalls kongress 2017
19-22 maj 2017 så var det dags 
för IF Metalls fjärde ordinarie 
kongress på Svenska Mässan i 
Göteborg.

Vi var 9st taggade kongress-
ombud som åkte med våra om-
budsmän och ett ersättarom-
bud för att ta ut riktningen 
för IF Metall de kommande tre 
åren.

Fredagen den 19/5 inleddes med 
ett starkt öppningstal av IF Me-
talls ordförande Anders Ferbe. 

Han talade bland annat om 
vikten av att industriarbetare 
skall tillåtas växa på sitt arbete 
med sitt arbete. Och hoten mot oss 
arbetare som kunskapsbrist, och 
sänkta löner.

Fortsättningen på kongressens 
öppnande var stark och berörande 
med parentation av bortgångna 
kamrater och en galen föreställ-
ning med Maria ”Sally” Lundqvist.

Talade gjorde också LO ordfö-
rande och IF Metallaren Karl-Pet-
ter Thorvaldsson.

Men den största händelsen 
på fredagen var IF Metalls nya 
ordförande. Marie Nilsson. Den 
första kvinnliga ordföranden i IF 
Metalls historia. Det skakade i 
kongresshallen vid acklamations-
valet. Övriga val: vice ordförande 
Tomas With, förbundssekrete-
rare Anna Jensen Naatikka och 
avtalssekreterare Veli-Pekka 
Säikkälä. Alla fyra valdes med ett 
rungande JA! Dagen bestod också 
av val till ordinarie ledamöter till 

förbundsstyrelsen, ersättare och 
revisorer. 

På lördagen startade allvaret. 
Förbundets handlingslinjer skulle 
gås igenom och våra ombud Han-
na Alexandersson Kjellin, Sarah 
Schultz och undertecknad var 
uppe och talade för textändringar 
i handlingslinjerna. Sedan började 
motionsbehandlingarna och våra 
ombud Ulla Heikkilä och Pauli 
Bark var uppe i talarstolen.

Klockan 21.00 var vi redan ca 
tre timmar efter i programmet. 
Det var väldigt mycket ombud 
uppe i talarstolarna och argumen-
terade för sina motioner. Kl 01.00 
var det slut för dagen

Ordförande

Marie Nilsson

Vice ordförande

Tomas With

Avtalssekreterare

Veli-Pekka Säikkälä

Förbundssekreterare

Anna Jensen-Naatikka

Förbundsledningen

Stefan Löfven IF Metallare och statsminister.
Karl-Petter Thorvaldsson IF Metallare och 
LO-orförande.

Sarah Schultz i talarstolen.
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Under söndagen var undertecknad, 
Sarah Schultz, Fredrik Johansson, 
Hanna Alexandersson Kjellin och 
Marie Johansson uppe i talarstolen 
ett flertal gånger. Vi hade en hel 
del gemensamma motioner till-
sammans med Samsö (småland/
östergötland) och vi lyckades driva 
igenom nästintill alla våra motioner 
som t ex att förbundet ska ta fram 
en mobil app, och att förbundet ska 
driva på att facklig historia ska 
vara en del av grundskolan. Det var 
mycket starka argument och anfö-
randen av våra kongressombud.

Efter lunchen blev det tal av en 
annan gäst, Statsminister Stefan 
Löfven som också blev hedersmed-
lem i IF Metall.

Efteråt fortsatt motionsbe-

handling. Talartiden kortades ner 
från 3 minuter till 1 minut pga 
tidsbrist. Det uppfattades som ett 
avkall på demokratin, men sam-
tidigt förstod de flesta att vi inte 
kan hålla på hela natten igen.

En sak som kongressen tog 
beslut i var att utöka kongressen 
med en dag. Så kongressen blir 
fem dagar lång och kommer ligga 
måndag till fredag. Detta förhopp-
ningsvis gör att vi slipper sena 
kvällar. Det gäller att man är med 
vid besluten då det går väldigt fort 
när klubban skall svingas.

Måndagen inleddes med IF 
Metalls nya ordförande Marie 
Nilsson. Hon höll sitt linjetal till 
kongressens jubel. Efteråt hade vi på något sätt 

lyckats arbeta ikapp schemat och 
det var dags för den avslutande 
motionsbehandlingen. Och Tommy 
Ottosson talade för sin tandre-
forms motions som också gick 
igenom från beaktad till ett bifall.

Efter motionsbehandlingarnas 
avslut höll Mikael Damberg ett tal 
om industrins kraft i Sverige.

Och sedan var det dags för 
fastställandet av förbundets hand-
lingslinjer som efter revidering 
godkändes av kongressen.

Därefter var det avtackning och 
ett känslomässigt avtackande av 
Anders Ferbe.

Vi kongressombud från Väst-
bo-Östbo var alla omtöcknade 
och trötta efter att ha levt i en 
”bubbla” under fyra dagar. Men vi 
var mer än nöjda över att ha fått 
vara med och format framtidens 
IF Metall.

Text: Kim Petersson 
Foto: Sandra Adesund

Pauli Bark i talarstolen.

Tommy Ottosson i talarstolen.

Fredrik Johansson i talarstolen.

Kongresssal.
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Först och främst vill jag tacka för 
äran och förtroendet att ha fått 
delta som ombud vid IF Metalls 
kongress 2017!

Under dessa kongressdagar dagar 
är vi 300 ombud som debatterar, 
diskuterar och argumenterar för 
och emot ett stort antal motioner. 
När debatterandet, diskuterandet 
och argumenterandet är klart 
skall beslut om IF Metalls rikt-
ning de närmaste tre åren tas. Det 
gäller att vara skärpt och hänga 
med när de olika motinerna ställs 
mot varandra samtidigt som man 
tar i beaktande vad besluten kom-
mer innebära för förbundet.

Drygt 1000 personer deltog vid kon-
gressen. Från avdelning 40 var vi 9st 
ombud, en ersättare och fyra om-
budsmän. Tillsammans och ibland i 
samarbete med ombud och ombuds-
män från ett antal avdelningar inom 
Småland och Östergötland arbetade 
vi för och fick igenom flera motioner. 
Några exempel är att facklig histo-
ria ska finnas med i läroplanen för 
grundskolan, att tandvård ska ingå 
i vårt statliga högkostnadsskydd 
och att IF Metall ska ta fram en 
mobilapp för att till exempel lättare 
kunna nå våra medlemmar.

Under kongressdagarna fick vi, 
utöver intressanta debatter, även 
lyssna på ett antal framstående 
personers tal. Några av dessa 
var LO-s ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson, Göteborgs kom-
munstyrelseordförande Ann-Sofie 
”Soffan” Hermansson och även 
Statsminister Stefan Löfven. Den 
sistnämnde blev även tilldelad ett 
hedersmedlemskap i IF Metall.

Ett annat beslut som togs var att 
nästkommande kongress ska vara 
i fem dagar och dessutom vara 
förlagd till vardagar. Detta kom 

att bli en fråga om rättvisa och 
respekt och röstades igenom med 
ett JA som kändes i hela lokalen.

Det har gått ett par veckor sedan 
vi kom hem men intrycken är 
ännu inte bearbetade till fullo.

En totalt enig kongress valde vår 
första kvinnliga förbundsordföran-
de: Marie Nilsson.

Den avgående förbundsordföran-
den Anders Ferbe avtackades och 
gav ett vackert och känslosamt 
avskedstal.

Vi hedrade de som gått bort under 
kongressperioden 2014-17, lyssnade 
till starka tal från svenska och även 
internationella gäster och, framför 
allt, lyssnade vi på varandra.

IF Metalls riktning 2017 och fram-
åt är utstakad, nu börjar arbetet 
för att verkställa besluten och 
ansvaret för det ligger på mig, på 
dig och på alla medlemmar i vårt 
fina förbund!

Text: Hanna Kjellin
Foto: Sandra Adesund 

För mera information  
www.ifmetallkongress.se

Reflektioner och hågkomster 
från vår kongress 2017

Västbo-Östbo kongrssombud.

Hanna Kjellin i talarstolen.
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Forshedastenen, är en runs-
ten i Forsheda socken. Runs-
tenen är av gnejs, 193 cm hög, 
67 cm bred vid basen och cirka 
38 cm bred i toppen. Vid basen 
är stenen ca 30 cm tjock och i 
toppen 15 cm. Runstenen har 
varit känd sedan 1600-talet, 
och har först varit rest vid en 
bro, och sedan legat i densam-
ma. Den har flera gånger, ofta 
på grund av grustäckt, fallit 
omkull och rests upp igen. På 
slutet av 1800-talet slogs ett 
hörn av, varvid texten skada-
des.

Efter Forsheda samhälle 
finns utmed vägen åt väster 
en parkeringsplats cirka en 
kilometer efter viadukten över 
järnvägen. I parkeringens öst-
ra del finns en vägvisare till 
runstenen som står cirka 150 
meter därifrån. Den är rest 
efter Lifsten som sannolikt 
stupat i slaget vid Gårdstånga i Skåne. Tre kända 
ortnamn ingår i texten och en översättning följer 
nedan.

Inskriften
Runorna normalisering till runsvenska:
HrolfR ok Askell ræistu stæin þannsi æftiR Lifstæin, 
faður sinn, es varð dauðr a Skanøy i Garðstangum, ok 
førðu a Finnhæiði
Översättning till nusvenska:
Rolf och Eskil reste denna sten efter Lifsten, sin fader, 
som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (ho-
nom) till Finnheden

Tid och sammanhang
Runstenarna tillkom huvudsakligen mellan år 300 
och år 1130. Runstenar förekommer i hela det nord-
iska kulturområdet – Sverige, Norge och Danmark, 

samt i vissa områden med 
nordiskt inflytande. De äldsta 
finner man i Norge, som exem-
pelvis Tunestenen, Hoggan-
vikstenen och Einangstenen 
från 350-talet. De yngre ste-
narna förekommer framförallt 
i Danmark och Sverige.

Runor användes även långt 
senare i både Sverige och Nor-
ge, men man slutade att resa 
runstenar före år 1100. De ab-
solut flesta runstenarna finns 
i landskapen kring Mälarda-
len i Sverige. Äldre runstenar 
(före år 800) är i allmänhet 
ristade med runorna ur den 
äldre futharken, som bestod 
av 24 tecken. Ofta saknar de 
ornamentering. Jämfört med 
vikingatidens runstenar, som 
nästan alla är minnesstenar 
efter döda anhöriga, är det 
inte alltid lika tydligt med de 
äldre runstenarna vad som 

varit deras syften. Under denna period är antalet 
stenar som restes i Danmark, Norge och Götaland 
lika stort, eller kanske rent av större, än de som 
restes i Svealand och norrut. Dessutom är dessa ofta 
mer litterära (det vill säga skrivna på meter, och med 
ett poetiskt bildspråk) än de senare och flera av de 
mer kända är från just denna tid, som Eggjastenen, 
Björketorpsstenen och Järsbergsstenen.

Omkring år 960 skedde ett stort uppsving i runs-
tensresandet med början i Danmark. Där hade 
Harald Blåtand nyss låtit döpa sig och rest Jellinges-
tenen.

Slaget vid Gårdstånga stod mellan danske kungen 
Knut den store, den norske kungen Olav och den 
svenske kungen Anund Jakob ca 1025.

Sammanställning och bilder: Nils Bugge

Somligt är verkligen 
huggit i sten

Runor översatt till latinska bokstäver.

Forshedastenen.

Lokalhistoria
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SO-konferens 2017-04-26
Årets första SO-konferens 
hölls i Smålandsstenar och ca 
120 skyddsombud i avdelning-
en deltog.

Pauli Bark inledde med fakta om 
skyddsorganisationen som just 
nu består av 383 st Skyddsom-
bud varav 94 kvinnor och 289 

män. 59 st Huvudskyddsombud, 
14 kvinnor 45 män samt 8 st 
Regionala skyddsombud. För att 
nå jämställdhetsmålet på 25 % 
förtroendevalda kvinnor i organi-
sationen så saknas 
tre SO och ett HSO. 
RSO-gruppen be-
står idag av 37,5% 
kvinnor så man 
har nått det satta 
förbundsmålet men 
tycker att det är 
bäst om man kan 
vara helt jämställt.

Paula Thunberg Bertolone
Paula Thunberg Bertolone från 
förbundet var föreläsare i ämnet 
Fackligt/Politiskt. Hon är ansvarig 
för fyra avdelningar i landet och 
Västbo-Östbo är en av dem.

Idag handlade det om Avtal, 
Arbetsrätt och EU-direktiv och 
om hur ni som SO, HSO och RSO 
skall se er roll som ”organiserare”, 
sa Paula. Vi måste vara många i 
facket för att ha ett starkt kollek-
tivavtal och för att vara en stark 
röst i samhället. Frågan ni skall 
ställa er är: Vad gör du här? Hur 
ska jag använda min kunskap?

Fackets verktyg är lagar och 
avtal och den ”häftigaste” lagen 
är MBL-Medbestämmandelagen. 
Med den kan man förhandla om 
allt säger Paula och berättar his-

torien om när hon 
fick frågan varför 
arbetarna har hårt 
prasselpapper 
på toaletten och 
tjänstemännen 
mjukt? En medlem 
hade besökt en 
toalett på kontoret 
och uppmärksam-
mat att de hade 

mjukt papper som inte rev så hårt 
och krävde att Paula som ordfö-
rande skulle förhandla om detta. 
Kräv att vi ska ha mjukt papper 
allihop! Hon tänkte att det här 
kan jag inte göra, det måste ju fin-
nas viktigare saker att förhandla 
om än toapapper, men hon gjorde 
som hon blev ombedd och begärde 
förhandling i frågan. Resultatet 
blev att det inte skulle skilja 
något mellan arbetare och tjäns-
temän så alla fick lika toapapper. 
Givetvis blev det prasselpappret!

En annan förändring Paula 
åstadkommit som ombudsman på 

”Vi måste vara 
många i facket för 
att ha ett starkt 
kollektivavtal och 

för att vara en stark 
röst i samhället”

Pauli Bark
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förbundet är att lagen om sexuella 
trakasserier ändrades 1/1 2009 
till att även gälla inhyrd personal. 
En ung kvinna som var inhyrd på 
ett företag utsattes för sexuella 
trakasserier och tyckte till slut att 
nu var det nog. Kvinnan gjorde en 
anmälan till sitt fack och frågan 
skulle drivas. Tyvärr skulle det 
visa sig att lagen hade ett kryphål, 
den gällde inte för inhyrda. Paula 
var förbannad och tänkte att ska 
det då vara ok att utsätta inhyrd 
personal för kränkande närman-
den och sexuella anspelningar 
utan att vi kan komma åt det? Hon 
ajournerade förhandlingen, kom på 
hur hon skulle gå vidare, spelade 
ut arbetsgivaren mot ett alternativ, 
annars skulle fler få veta om vad 
han gjort, en överenskommelse 
gjordes och så var början till en 
lagändring på gång.

EU-direktiv påverkar oss med 
närmre 70% som skall omsättas 
in i våra lagar och avtal på både 
positivt och negativt sätt. Ett 
exempel på det är när regler för 
visstidsanställning ändrades 1 juli 
2007. Tidigare hade arbetsgivar-
na rätt att ha max 5 personer på 
visstid i minst en månad och max 
12 månader. Den nya lagen gav 
rätten till hur många som helst 

i upp till 24 månader. Detta är 
bara en av fler förändringar från 
det ”blå” styret i Bryssel som gav 
negativa effekter för oss arbetare. 
Den regering som har mandat och 
styr bestämmer reglerna. Ingen 
blå regering har gjort det bätt-
re för oss arbetare är den enkla 
slutsatsen. Inte i Sverige inte i 
EU. Även semesterlagen ändra-
des i sitt beräkningssätt bla för 
den som var långtidssjukskriven 
och ett års beräkningsunderlag 
försvann direkt och arbetarna blev 
förlorarna. Positiva ändringar är 
bla att 11-timmars dygnsvila kom 
in i lagen och att en föräldrale-
dig inte kan bli uppsagd från sin 
anställning under en föräldrale-
dighet utan tiden räknas först när 
personen är tillbaka i arbete.

Paulas budskap kan samman-
fattas i att vi kan påverka och för-
ändra men vi måste vara många 
för att lyckas och vi måste kunna 
påverka det politiska styret att 
driva frågor som ger oss arbetare 
bra förutsättningar.

Anders ”Järnmannen” Olsson
Anders Olsson från Hagfors i 
Värmland var näste föreläsare 
för dagen. Han berättade om hur 
idrotten hjälpt honom tillbaka till 
livet. Att han idag har en trygg-
hetszon men att han ändå gillar 
att göra det han tycker mindre om 
eller anser är jobbigt. Skulle nå-
gon säga att han inte skulle klara 
att göra det som föreslås tänder 
han till och säger att det gör han 
visst och provar.

Han berättar med humor om 
sitt liv och det han varit med om. 
Hur han som nioåring hittade en 
tyngdlyftningsstång men som var 
för tung men som han gav sig på 
för att imponera på några tjejer. 
Resultatet blev att det sa pang 
i ryggen och en disk skadades. 
Dock blev han bättre och efter 
ca ett år var han hyfsat ok igen 
med hjälp av träning som rodd, 
cykel och simning. Envis som 
tusan med olika idrotter och en 
löpartokig kompis höll han igång 
men ryggproblemen fanns där och 
till slut behövdes en operation. 
Han berättar om hur han vid ett 

tillfälle efter operationen ”sitter” 
på en ståstol där gasfjädringen 
plötsligt exploderar och han ska-
das igen. En ryggmuskel gick av 
och sedan började karusellen med 
läkare, sjukhus och värktabletter 
och felbehandlingar. Han hade 
flera bärkassar med smärtstillan-
de medicin hemma som tog bort 
smärtan men som gjorde honom 
helt neddrogad.

Till slut kommer en vändning 
när Anders får åka till Teneriffa 
via försäkringskassan. Han be-
stämmer sig för att ta en ny väg 
när sonen säger att vill se hockey 
VM 2002. Trots sina besvär blir det 
hockey VM trots en lång bussresa 
och intresset för simningen blir 
vägen tillbaka. Anders tänker börja 
träna inför Vansbrosimningen och 
funderar på hur han ska komma 
i vattnet i simhallen där det till 
slut blir städerskan som får hjälpa 
honom att byta om. Hans humoris-
tiska beskrivning om hur detta går 
till gör att vi skrattar med honom 
i denna dråpliga sits han befinner 
sig i. Men det är nog så Anders vill 
att det ska vara. Vi ska skratta 
och se det positiva och hur det har 
hjälpt honom genom det svåra. 
Han har mörka stunder också men 
någonstans finns känslan av att 
aldrig ge upp. Hans fru och son 
har stöttat honom genom allt och 
hjälpt honom under perioden då 
värktabletterna och medicinerna 
skulle bort. Tiden då han tränade 
var 3:e timme dygnet runt i åtta 
månader för att träningen hjälpte 
och frisatte kroppens egna endor-
finer, så han kunde bli smärtfri 
och avgiftad från sju års konstant 
smärtlindring, för att leva som en 
människa och inte som ett neddro-
gat kolli.

Starten inför Vanbrosimningen 
närmar sig då Anders får ett ne-
gativt besked. Han får inte starta 
då rullstolen inte kan tas med ner 
i vattnet och att han måste ha 
följebåt med. Han säger då att han 
är elitsimmare och får då starta i 
första ledet. Det blir inte som han 
tänkt sig då han måste ligga i det 
kalla vattnet en alldeles för lång 
tid innan starten går och knappt 
känner sin kropp över huvud taget. 

Paula Thunberg Bertolone
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Men han kommer i mål som nr 98 av 3200 startande. 
2009 simmade han in som nr 8. Idag ringer Vansbrosim-
ningen och undrar om han glömt att anmäla sig!

Under den här tiden kommer han, 37 år gammal, i 
kontakt med handikappssimmet som ger honom möjlig-
heten att prova på en simtävling i Örebro. Han ställer 
upp i 8 distanser och vinner alla. Han får komma med 
i landslaget och kan komma med på Paralympics men 
bara om han blir en av de tre bästa i världen tidsmäs-
sigt, just då hade han tid som nr 14 i världen. Han 
tränar voltvändningar för han förstår att det är enda 
sättet att bli bäst. Det tar honom tre månader att bara 
komma upp på sin bana efter vändningen, än längre tid 
att göra en bra volt. 2003 sätter han världsrekord på 
100 m frisim. Paralympics i Athen 2004 väntar och med 
6 700 personer på läktaren som skriker vinner Anders 
en bronsmedalj. Han har nått ytterligare ett mål! Att 
det sedan även blir ett brons på 50 m 
fritt och en guldmedalj på 400 m fritt är 
bara bonus. OS 2008 i Beijing, Kina vän-
tar och tre månader före så råkar Anders 
ut för en ny skada, bicepsmuskeln går av. 
Han vägrar ge upp och med Kinesiotejp 
lyckas han fortsätta träna, reser till Kina, 
kvalar in till finalen på 100 fritt och inför 
17 000 på läktaren vinner han guld. 
GULD!! Ytterligare två medaljer skördas 
i Peking, guld och brons. I London 2012 
vinner han silver på 400 m fritt.

Anders berättar om hur han simmat 
en tävling från Alcatraz till fastlandet. 
Hur arrangörerna inte trodde att han 
kunde simma utan lät ett gäng simma 
med ifall han behövde räddas och att han 
blev den ende som klarade av loppet. Hur 
han tränat för att ta sig runt Vasalopps-
banan och att det bara var en enda stor 
uppförsbacke från Sälen till Mora. Vät-
ternrundan och Iron Man i Kalmar som 
består av 3,8 km simning, 18 mil på cykel 
och 42 km i rullstol. Anders tid blev 10.51.37. 
Andra lopp han genomfört med sin envishet 
och tjurighet och med bara en tanke. -Jag 
klarar det här! Superklassikern på dryga 21 
timmar och sträckan mellan norska gränsen 
och Karlstad på 28 mil som tog 12 dagar.

Vi i publiken som lyssnar och ser hur 
Anders tagit sig igenom alla hinder och 
utmaningar, trots ett handikapp, är fulla 
av beundran och att vi har skrattat under 
tiden är ett bevis på att Anders är en god 
underhållare också. Att han kallas för 
Järnmannen får sin innebörd. Får du 
möjlighet att lyssna och se denne ”pöjk” 
så ta den. Du kommer att se livet med 
nya ögon efter det och tänka att inget 
är omöjligt!

Text: Susanne Andersson
Foto: Sebastian/Kim

Anders Olsson.

En vinnare.

En handuk till nästa bad.

SO-konferens
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Försäkring och studier

23 försäkringsinformatörer samlades på onsdagsef-
termiddagen för att friska upp kunskaperna och ta 
del av nyheter på området. Ann-Charlotte Hilding, 
ombudsman Nicklas Gustavsson och trygghetsan-
svarig Djuro Vrsajkovic höll i konferensen.

AGS försäkringen diskuterades och hur viktigt det är att 
fortsätta skicka in läkarintyg då dessa bla ger underlag 
för premiebefrielseförsäkringen så att avtalspension kan 
betalas in. Samarbete med Folksam pågår på ett flertal 
arbetsplatser där anställda på medlemsföretag får infor-
mation om kollektivavtalade försäkringar och medlems-
försäkringar. Man tittar även över pensionsvalen så att 
man inte sitter på fler förvaltare och betalar avgifter i 
onödan och om man gjort aktiva val i efterlevandeskyd-
det.

Folksam gör nu även en kampanj för sjuk- och efterlevan-
deförsäkringen där man kommer att erbjuda försäkringen 
till de som inte har tackat ja tidigare med en enkel hälso-
deklaration. Enkel hälsa heter konceptet och består av en 
fråga. Är du frisk? I första läget går man ut med förfrågan 
till medlemmar i IF Metall mellan 30-40 år och sedan till 
dem som är mellan 40-50 år.

Har du inte försäkringen och får erbjudandet kan du 
tacka ja till en väldigt bra försäkring som ger ersättning 
vid längre tids sjukfrånvaro (minst 180 dagar) med ett 
månadsbelopp på 1800 kr i max 13 månader, en diag-
nosersättning efter 30 dagar på 50 000 kr vid sjukdom 
som finns upptagen i försäkringsvillkoren och varit med 
i försäkringen minst 180 dagar och ett engångsbelopp 
som dödsfallsersättning till efterlevande. 90 dagar är 
karenstid för att omfattas av försäkringen. Kostnaden för 
försäkringen är 79 kr/mån under 2017.

Ex Stina har varit med i försäkringen i fem (5) år. Hon 
drabbas av cancer och får då ett diagnosbelopp på 50 000 
kr efter 30 dagars sjukdom. Hon blir sjukskriven under 
åtta (8) månader och får ut en ersättning på 1800 kr/mån 
från dag 180 samt att hon får ett månadsbelopp redan 
efter tre (3) månader som en kostnadsersättning. Hon till-
frisknar tyvärr inte utan avlider efter ett (1) år. Hennes 
efterlevande får då ta del av ett engångsbelopp på  
250 000 kr.

Text: Susanne Andersson

Fackliga studier för 
alla medlemmar
Medlem i facket  
(medlemsutbildning)
Målgrupp
Alla medlemmar.

Mål och syfte
Att medlemmarna får kunskaper för att 
bevaka sina rättigheter och skyldigheter. En 
bättre inblick i den fackliga kampen, vikten 
att värna arbetsrätten och kollektivavtalet.

Ekonomi
Du får ersättning från din förbundsavdelning.
Du kontaktar din fackliga organisation för 
information och anmälan.

Kursens längd är 24 timmar fördelat på  
3 heldagar.

Jönköping
26 sep, 3, 10 okt.
Sista anmälningsdag 21 aug.

Gislaved
26 sep, 3, 10 okt.
Sista anmälningsdag 21 aug.

Försäkringskonferens 
10 maj

Fackets roll i samhället
Målgrupp
Alla medlemmar.

Innehåll
För att kunna delta i det demokratiska 
samhället, är det viktigt känna till hur beslut 
fattas. Kan jag påverka samhället? Fackets 
medlemmar behövs i politiken. Vad grundar 
sig de politiska partiernas förslag på? Vilka 
värderingar har de politiska partierna?

Ekonomi
Du får ersättning från din förbundsavdelning.
Du kontaktar din fackliga organisation för 
vidare information och anmälan.

Kursens längd är 24 timmar fördelat på  
3 heldagar.

Gislaved
2, 9, 16 okt.
Sista anmälningsdag 1 sep.

En handuk till nästa bad.
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B

Posttidning B

Gröngöling (Picus viridis)

De lyckliga vinnarna i förra numrets tävling är:

1:a pris Birgitta Friström, Simlångsdalen

2:a pris Carina Hansson, Skillingaryd

3:e pris Ingrid Persson, Värnamo

Rätt svar: Två stycken ekorrar.

Lycka till med trisslotterna.

Den här gången gäller det att räkna gröngölingar.

Räkna inte med gröngöling- 
arna på denna sida.

Skicka ditt svar på vykort till:
IF Metall Västbo-Östbo
Expovägen 6A, 331 42 Värnamo

Eller med e-post till: postbox.avd40@ifmetall.se
Ämne: Tävling. 

Ange namn och adress i båda alternativen.

Ditt svar vill vi ha senast den 1 augusti 2017.

Tävling

En fågel inom familjen hack-
spettar. Den är en stannfågel 
som förekommer i större 
delen av Europa förutom på 
vissa öar och i de nordligaste 
områdena. Den är en av de 
vanligaste hackspettarna i 
Europa. Den tillhör släktet 
Picus, vilka är hackspettarter 
med gröngrå fjäderdräkt.

Den kan bli cirka 32 cm 
lång och kan mäta upp till 52 
cm mellan vingspetsarna och 
könen blir ungefär jämnsto-
ra. Både hona och hane kan, 
utöver den gröngråa fjäder-
dräkten, kännas igen på den 
röda hjässan och nacken.

Den dagaktiva gröngö-
lingen befinner sig ofta på 
marken, till skillnad från de 
flesta andra hackspettar och 
dess huvudföda är myror 
som den effektivt fångar med 
sin cirka 10 cm långa hullingförsedda tunga.

Antalet gröngölingar uppskattas i Sverige till mel-
lan 20 000 och 40 000 par. Gröngölingen är den näst 
vanligaste hackspetten i Sverige.

Namn
Äldre namn på gröngöling är grön hackspett, grön-
spik grönspett, vedknarr eller bara göling. Äldre 
dialektala namn som regnfågel i Kalmartrakten och 
våtasa i Närke refererar båda på att den sägs ha en 

benägenhet att ropa extra flitigt när regnväder är på 
gång.

Gröngöling är också en synonym för "novis", "ny-
komling" eller "nybörjare". Orsaken är förmodligen 
att ordet "grön" i svenskan har en innebörd av "spi-
rande" eller "omogen". Men det kan även bero på att 
ordet göling har betydelsen guling. Gulnäbb refererar 
till en fågelunge som ännu har kvar sin gulaktiga 
näbb.

Källa: Wikipedia

Blöt gröngöling.


