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– Sigrid har full koll
sidan 4
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6 Olle Ludvigsson 
tog med sig kunskap 
om industrin till EU

Jörgen fi ck stroke, 
försäkringen gav 
ekonomiskt 
stöd

Så når du 
ditt regionala 
skyddsombud
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Får vi löneökningar 
i april 2013?
Varje nytt år hoppas nog vi alla på, att det ska bli 
bättre jämfört med det år som vi lämnade för en tid 
sedan. Inte minst för dem som av olika orsaker har 
fått lämna sina jobb på grund av arbetsbrist.

Nu pågår det också förhandlingar om nya kol-
lektivavtal med löneökningar som ska träda 
ikraft1 april 2013 och då hoppas säkert det 
fl esta på att få högre lön.

Men för de som har mist sin försörjning 
genom arbetet och måste gå på A-kassan med 
ersättning som är mycket liten i förhållande 
till den lön man hade tidigare, så kanske inte 

löneavtalet har största prioritet utan det handlar nog 
om att kunna skaffa sig ett jobb. Men å andra sidan så 
är lönefrågan lika viktigt för dig som idag har förlorat 
sitt arbete, därför att du kommer med all största sä-
kerhet tillbaka till ett arbete och vill då ha en bra lön, 
som går att leva på.

Oavsett i viken situation man befi nner sig i, så är trots 
allt ett nytt kollektivavtal med löneökningar något 
viktigt att kämpa för. För om vi inte orkar driva den 
fackliga kampen tillsammans, så kommer vi alla att 
riskera att bli förlorare med hopplöshetens skugga 
vilande tungt över oss.

Så nu gäller det att bita ihop och stötta våra förhand-
lare, för det är du och jag som är med och påverkar, 
om vi ska få ett nytt kollektivavtal med löneökningar 
1 april 2013.

Kenneth Eriksson
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16 VISSTE DU ATT
regeringen föreslår 
nya LAS-regler?
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IF Metall Västra Skaraborg

Fabriksgatan 4

531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-48 41 30

Fax: 0510-48 41 47

E-post: postbox.avd28@ifmetall.se

IF Metall Västra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Essunga, Mariestad, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Töreboda, 

Grästorp, Gullspång.

IF Metall Östra Skaraborg

Skåningstorpsvägen 5

541 65 Skövde

Telefon: 0500-42 41 70

Fax: 0500-41 34 70

E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skaraborg innefattar dessa kommuner:

Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

’’HÖRT PÅ BÔGDA’’

Vi vill gärna att ni skickar in vad som hänt: Någon att fi ra? Fyndat på loppis? Skaffat nytt husdjur eller partner? 

Dagens ros till någon vardagshjälte? Vad som helst. Redaktionen tar sig rätten att korta insänt material.

Skicka till: IF Metall Östra Skaraborg , Marie Olsson, Box 84 , 541 22 Skövde. Eller marie.olsson@ifmetall.se

Skicka in tips!
Tipsen belönas!
Nu vill vi verkligen ha hjälp med vår sida. Något att 
fi ra, Dagens ros till någon vardagshjälte, Tapetserat 
om, Skaffat ny tatuering. Vad som helst! Redaktionen 
tar sig rätten att korta insänt material.

Skicka till: IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 54122 Skövde 
eller marie.olsson@ifmetall.se

OBS! Sista datum för nästa tidning är 15/5 och alla som skickar 
in något får en triss lott.

1. Varmt vatten fryser snabbare 

än kallt vatten…

2. Man tillbringar sex månader 

av sitt liv på toaletten…

3. I den senaste fi lmen om King Kong så 

gjorde man hans vrål genom att lägga 

ihop ett lejons och en tigers vrål och 

sedan spela upp det baklänges.

Onödigt vetande

Gränslös kärlek
Jörgen Fransson, (S), fackligt ombud för IF 
Metall, gifte sig med sin Anna Johansson (M) 12-
12-12 på stadshuset i Skövde. 

Det blev en borgerlig vigsel och i största hem-
lighet. 

– Anledningen till att vi valde 12-12-12, var att 
vi exakt tre år ti-
digare förlovade 
oss, och vi tyckte 
att det var en ro-
lig dag att belysa 
vår kärlek ännu 
lite mer, säger 
Jörgen och ler. 

Drilon Hulaj kom in på fackexpedition. Han ville att 
vi skulle hitta på nåt. Man ordnade en insamlings-
bössa och ställde på strategisk plats i fabriken på  
Volvo i Floby. Nu strömmar det in kontanter som ska 
skänkas till Barn-
cancerfonden.

Gör man nåt 
liknande på din 
arbetsplats? 

Hör av er till 
redaktionen!

Gott initiativ 
Drilon och V.K. 
och lycka till !

Gör nå´t, sa Drilon
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0500-

274093

Arbetar 

på Volvo PV 

i Skövde.

RSO i Tibro.

0500-424173

Arbetar på avd. 

med försäk-

ring sfrågor, 

arbetsskade-

anmälningar, 

rehab m.m.

0500-424170 

Arbetar 

på Formec 

i Skulltorp.

RSO i Skövde.

0730-477474

Finnvedens 

Lastvagnar i 

Skövde. RSO 

i Karlsborg, 

Hjo, Skövde, 

Falköping.

0500-424170

Arbetar 

på Cejn i 

Skövde.

RSO i Skövde 

och Falköping.

0500-475152

Arbetar 

på Volvo 

Powertrain 

i Skövde.

RSO i Tida-

holm och 

Skövde.

Arbetar på 

Asko Applian-

ces i Jung.

RSO i 

Lidköping och 

Skara.

Arbetar 

på Lidbil 

Lastvagnar i 

Lidköping.

RSO i 

Lidköping.

Arbetar på 

IAC i Skara.

RSO i Götene 

och Skara.

Arbetar på 

Electrolux i 

Mariestad

RSO i Marie-

stad, Töreboda, 

Hova, Gullspång 

och Otter-

bäcken

Arbetar på 

Daloc AB i 

Töreboda.

RSO i Marie-

stad, Töre-

boda, Hova, 

Gullspång och 

Otterbäcken.

Arbetar på 

Paroc i Häl-

lekis.

Nyvalt RSO och 

kommer röra 

sig runt Göte/

Skara området.

Arbetar på 

Dahrentråd i 

Jonslund.

RSO i Nosse-

bro, Essunga, 

Grästorp och 

Vara.

Arbetar på 

Dahrentråd i 

Jonslund.

RSO i Nosse-

bro, Essunga, 

Grästorp och 

Vara.

Arbetar på 

Volvo Penta i 

Vara.

RSO i 

Lidköping.

Arbetar på 

Rettig Sweden 

AB i Järpås.

RSO i Lid-

köping och 

Götene.

1/2013

Regionala skyddsombud, RSO

Här är de regionala skyddsombud som 
arbetar på Östra Skaraborg i Skövde. 
Har ni frågor eller behöver hjälp med 
arbetsmiljön på ert företag så ska ni 
kontakta någon av dessa. Daniel Hermansson Maud Johansson

Marie Olsson Max KallioBjörn Anderberg Sven-Olof Eskilsson

Här presenteras de regionala 
skyddsombuden (RSO) i Västra 
Skaraborg. Har ni frågor eller 
behöver hjälp med arbetsmiljön 
på ert företag så kan ni kontakta arbets-
miljöansvarig Sören Landahl.

Peter Andreasson Stefan Oscarsson Lars-Åke Karlsson Tommy Järpemark

Poul Hansen Jörgen Larsson Nils Farken Eva Steinmo Larsson

Sören Landahl Mikael Gustavsson

E-mail adressen fi nns på vår hemsida: http://www.ifmetall.se/avd28 eller använd din smartphone/surfplatta 

för att använda QR-koden ovan.
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christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

Ibland får man möjlighet att köra 

lite ovanligare reportage. Antingen 

om ett ovanligt avtalsområde, ett 

ovanligt företag eller varför inte en 

ovanlig personlighet. Som i detta 

reportage.

En gammal dam i 80-års åldern, 

med bestämd vilja, eller en ung 

18-åring, med lika bestämd vilja. 

Det beror på vilken utgångspunkt 

man har själv.

Jag träffade Sigrid, en i mina ögon 
respektabel dam som har pli på sina 
folk på fabriken. Hon lägger märke 
till var, när och hur något rör sig i 
fabriken. 

Det skulle utan tvekan kunna 
vara en av våra medlemmar i någon 

form av ledarroll, kanske en ord-
förande på en fabrik. Beskrivningen 
skulle kunna stämma in på många 
av oss. Denna gång, tillhör dock 
beskrivningen en lite annorlunda 
”medlem”.

Jag åkte för att träffa Sigrid en 
vinterdag i slutet av Januari på 
Svenska Foder i Hällekis. Av någon 
underlig anledning så är det alltid 
vinter, och bitande kallt när jag besö-
ker just denna fabrik.

Jonas Skogsberg mötte mig för att 
ta en snabb beskrivning av läget på 
fabriken just nu, och han kunde nöjt 
förklara att det fanns att göra just 
nu. På fabriken i Hällekis är man 
strax över 20 man, men man har 4 
fabriker runt om i Sverige. Investe-
ringar i fabriken som till exempel en 
ny pelletsmaskin ökar förhoppning-
arna för verksamheten.

Sigrid vaktar golvet i lagret, har 
järnkoll på vad som händer, kanske 
inte så konstigt när man tänker på 
vad lagret innehåller mestadels. Mat 
och åter mat till alla slags djur.

Kör man truck där nere, och Sigrid 
sitter i gången, då får man vacker ta 
och runda Sigrid, säger Jonas med 
glimten i ögat.

Det var väl ungefär 16 år sedan 

som Sigrid bestämde sig för att fl ytta 
in i våra lokaler och vi tror att hon 
var ett år eller två när hon kom. 
Sedan dess har hon bott hos oss. 
Mat, kattlåda och sovplats är allt hon 
begär av oss, fortsätter Jonas.

Hon njuter nog av att vara i fabriken 
tänker jag, alla som går förbi under 
den tid jag är där och skriver så går 
dom fram, klappar henne och kelar 
med henne en stund. Hon ser ut att 
stortrivas, om än lite trött. Antingen 
är det just för att omräknat i männis-
koår så är hon runt 86 år nu, eller så 
är det så enkelt att hon kört nattskif-
tet med musjakt på schemat, och att 
det är dags att sova en stund nu.

Jonas Skogsberg, Svenska Foder i Hällekis.

Bråda dagar för Jonas Skogsberg i pelletsfabriken

Sigrid vaktar lagret med järnkoll
Ingen gör något, 

fl yttar något eller ens 

går någonstans utan 

att Sigrid vet om det. 

Vem kan ha sådan koll 

på allt? En fabrikskatt 

naturligtvis.

Fabrikens moderna maskiner sköts av cirka 20 anställda.
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Där får du ”anmälan om arbets-

löshet”. Fyll i alla uppgifter på 

blanketten annars riskerar du att 

din ersättning blir försenad.

Skicka in till a-kassan,
Adress: IF Metalls akassa, FE 67, 

930 88 ARJEPLOG
• Anmälan om arbetslöshet
• Arbetsgivarintyg i original och 

ev andra intyg för dom senaste 12 
arbetande månaderna.

Kassakort var 14:e dag!
Så länge du är arbetslös ska du 

redovisa detta var 14:e dag på ett 
kassakort. Du kan även fylla i kas-
sakorten på internet – enklare och 
snabbare. Du måste då fylla i en 
ansökan om internetkassa.

1/2013

Om du blir arbetslös

Anmäl dig första arbetslösa dagen 
hos arbetsförmedlingen

Industriprogrammet i Kavelbro

Renoverad verkstad invigd
Kavelbros industriprogram har 

invigt sin verkstad efter renovering 

av lokalerna. Skövde kommun har 

satsat på att förbättra svetsutbild-

ningen på kavelbro både genom 

nya svetsbås ny ventilation och 

genom att nyanställa lärare. 

Ambitionen är att höja kvaliteten på 
utbildningen både till innehåll och 
till arbetsmiljön. 

Vi vill också arbeta upp ett ännu 
bättre samarbete med branschen och 
förhoppningen är att vi ska hitta ett 
samarbete där vi kan dra nytta av 
varandra. 

Om vi kan hitta samarbete där 
utbildningen kan anpassas till bran-
schen och de krav som ställs på våra 
ungdomar på arbetsmarknaden, tror 
vi att det kommer att höja både elev-
ernas motivation och känsla av att de 
lär sig för ett framtida arbete.

Vi har justerat våra kurser så att 

de ska bli så mycket yrkesinriktat 
som möjligt och att fokus ligger på 
att de ska bli duktiga hantverkare 
när de lämnar oss. 

Förhoppningen är också att vi ska 
kunna attrahera fl er elever att söka 
svetsutbildningen. För att fi ra detta 
bjöd vi våra elever på en uppskattad 
lunch i vår verkstad med extra god 
mat. På kvällen bjöd vi in bransch-
folk, politiker och tjänstemän från 
kommunen.

Maria Lans

Programledare, industritekniska 

programmet Kavelbro
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DAGENS FRÅGA: 

Tar du gärna en tupplur? 

– Ja, absolut! Men inte på jobbet.

Martin Lindström,
ELOS, Timmersdala.

– Nej, det gör jag inte.

Marita Jonzon, 
ELOS, Timmersdala.

Stellan Ekdal, Lidbil 
lastvagnar, Lidköping.

– Ja, det gör jag. På lunchrasten.

– jajamän, men inte på jobbet 

faktiskt.

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 4

1:a pris Linn Andersson Tidan

2:a pris Cissi Stensson Grästorp

3:e pris Helena Myllynen Mariestad

Marita Gustafsson,
Promens.

Matlådan denna gång refl ekterar lite 

vad våra förtroendevalda kan tänkas 

äta när man är ute på uppdrag.

Här ser vi två av våra RSO. Mikael 

Gustavsson och Sören Landahl intaga 

en salladstallrik (!?) på en lokal res-

taurang.

Vi väljer:

Salladstallrik

Tidan

G ä

Korsord 

på sidan
15

Redan 2002 insåg man i Danmark 
att en liten ”powernap” är både nyt-
tigt och främjar effektiviteten.

Sören Berg, sömnforskare vid 
universitetssjukhuset i Lund vid 
tidpunkten ledde ett projekt där ett 
40-tal anställda på Hilleröds kom-
mun fi ck testa metoden med 15-20 
minuters sömn på eftermiddagen.

Resultatet blev att man kunde 

jobba hårdare, var gladare och mer 
avslappnad. Man var dessutom pig-
gare på morgonen och kunde utnyttja 
sin fritid bättre.

Visst är det konstigt att det ska 
ta så lång tid innan vi ens hör talas 
om det i Sverige, men kanske är det 
stundande avtalsförhandlingar som 
ligger bakom en mörkläggning i vår 
del av norden?

Powernap – nyttigt och klokt!

Korsords
vinnare!



8

1/2013

– Jag är göteborgare med en far som 
var fi skare på Hälsö i Göteborgs 
norra skärgård. När jag kom upp i 
tonåren tog pappa mig åt sidan och 
sa: 

”Olle, bli aldrig fi skare”. Så 
för mig blev det industrin. Jag 
har varit på Volvo sedan 1968, de 
senaste arton åren som ordförande 
för verkstadsklubben. Det uppdraget 
har handlat om att förhandla och 
åstadkomma resultat, att veta vad 
medlemmarna vill och behöver, men 
faktiskt också att förstå vad som är 
viktigt för företaget. Det är erfaren-
heter jag tror kan komma till nytta i 
EU-parlamentet. 

– Det var inte självklart för mig 
att bli nominerad till EU-parla-
mentariker, men jag förstår att det 
behövs EU-parlamentariker med 
facklig erfarenhet på den socialdemo-
kratiska bänken. Arbetsmarknads-
frågorna är viktiga, inte minst efter 
Lavaldomen. 

Som ordförande för verkstads-
klubben på Volvo i Göteborg har jag 
haft mycket internationella fackliga 
kontakter, och det tror är bra att 
ha med i bagaget. Samarbete över 
gränserna blir viktigare i en allt 
mer globaliserad värld, och det är en 
drivkraft för mig att ge mig in i EU-
politiken. 

– En anledning till att jag lät mig 
övertalas att ställa upp är att jag 
tror att vi behöver en västsvensk 
representant i EU-parlamentet. För 
de som verkar i organisationer och fö-
retag är det en viktig kontaktyta, och 
det har i sin tur betydelse för män-
niskorna i regionen. På Volvo har vi 
alltid varit beroende av omvärlden.

Vi tyckte detta var intressant så vi 
bestämde oss för att hälsa på Olle i 
Bryssel och knyta kontakt med ho-
nom inför EU parlaments valet 2014. 
Vår resa började den14 november 
på Landvetter fl ygplats i ett regnigt 
Sverige. Och efter 1 timme och 45 

Vem är Olle Ludvigsson? Olle Ludvigsson (t.v.)  är EU-parlamentariker på den socialdemokratiska bänken. 

Han är också medlem i IF Metall. Olles bakgrund fi nns inom industrin. Han började på Volvo 1968.

Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker och tidigare industriarbetare:

– Mitt uppdrag som klubbordförande
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Fredagen den 8 februari besökte 

Olle Ludvigsson Västras område. 

Första besöket ledde till Rekord-

verken i Öttum. Olle gick omkring i 

fabriken och pratade med medlem-

marna om alla frågor, även om EU-

frågorna naturligtvis dominerade.

Denna dag besökte vi även Asko i 
Jung. Det första vi möts av var öde 
lokaler där det hölls på att monteras 
ner verksamhet för fl ytten utom-
lands. Olle gick runt och pratade lite 
med medlemmarna om den tråkiga 
nerläggning av fabriken. De fl esta 
tycker att det borde vara svårare att 
fl ytta företag ifrån Sve rige. 

Efter rundvandring var det dags 
att träff klubbstyrelsen. Olle berättar 
att ungdomsarbetslösheten är hög i 
hela Europa. Gör man inget här ris-
kar generation att gå förlorad. Just 
nu är det verkligen arbetsgivarens 
marknad. 

Olle fi ck frågan om han trodde 
Sverige skulle få behålla sitt snus. 

– Det är ingen stor risk att snuset 
kommer att förbjudas, säger Olle. 
Flera populära svenska snussorter 
har smaktillsatser, de senaste åren 
har det även kommit snussorter med 
smak av mint, lakrits och citrus, och 
det är detta man har tittat på i det 
nya tobaksdirektiv fortsätter han.

I Europaparlamentet 

sitter, ifrån och med 

den 12 december 

2011, 20 svenska 

ledamöter. De tillhör 

något av de svenska 

politiska partier som 

fi nns representerade i Europapar-

lamentet.De svenska ledamöterna i 

Europaparlamentet, sorterade efter 

partitillhörighet och partigrupp i 

Europaparlamentet. 

Innan Lissabonfördra-

gets ikraftträdande den 

1 december 2009, var 

antalet ledamöter i Eu-

ropaparlamentet 736. 

När Lissabonfördraget 

trädde i kraft, angav det att Europa-

parlamentet ska ha 750 ledamöter + 

1 (talmannen). Förändringen av det 

totala antalet ledamöter gäller 12 

av EU:s medlemsländer, däribland 

Sverige och Tyskland. Eftersom änd-

ringen skedde under en pågående 

mandatperiod, skrev länderna under 

ett tilläggsprotokoll som tillåter 

en ökning av antalet ledamöter 

tills mandatperiodens slut 2014.

Europaparlamentet stiftar EU-lagar, 

godkänner EU:s budget och kontrol-

lerar EU-kommissionen. 

minuter landar vi i Bryssel och 15 
graders värme och sol. Denna dag 
gick till resa och installera sig på 
hotellet. Nästa dag den 15 november 
möter Olle Ludvigsson upp hos på 
Europaparlamentet klockan 8 denna 
morgon. 

Efter de varse säkerhets kontro-
ler blir vi godkännda och in släppta 
i denna jättebyggnad. Vi tittar oss 
omkring lite innan vi tar hissen upp 
till Olles kontor. Där uppe träffar vi 
Marita Ulvskog som berättar lite om 
sin roll i parlamentet.  Jag tycker att 
det som hon säger på hennes hem-
sida är riktigt bra och jag kan bara 
hålla med henne.

– Jag tror på idén att Socialde-
mokratin skapar störst rättvisa, för 
alla. Med den Socialdemokratiska 
tanken kan vi kämpa mot förtryck 
och klyftor i samhället. Alla är lika 
mycket värda.

Inne på Olle kontor berättar han om 
sig själv och sin oro för alla varsel 
som läggs i Sverige. Den låga euro 
kursen är inte bra för svensk export 
industri och kan vara en av orsa-
kerna att företagen varslar inom 
industrin. Efter stora varselvågar 
så kommer företagen sällan upp i de 
anställningsnivåer de hade innan 
lågkonjunkturen. Olle berättar att 

 var att åstadkomma resultat

Olle Ludvigsson och ordföranden på 

Rekordverken, Karl Wiktorsson.

han är mycket ute och reser för att 
inte tappa verkligheten och det är 
alltid roligt att träffa människor. 
Han säger även att han gärna kom-
mer och besöker oss i Skaraborg.

Vi avslutar besöket med en liten 
rund vandring i parlamentet och en 
fi ka sen är det dags att åka hem till 
regnet i Sverige. 

Ett stort tack till Olle Ludvigsson 
att vi fi ck komma och hälsa på från 
oss som åkte till Bryssel

Vid pennan:  

Michael  Karlsson

Övriga som åkte

Christer Andreasson, Mikael 

Gustavsson, Karl Wiktorsson

Jörgen Kjellqvist

Arbetslösheten, inte snus, oroar Olle
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Maj och Knut – ett färgstarkt par

I Lilla Timmersdala ligger en av företaget MedTechs anläggningar. Här jobbar cirka 117 per-
soner. IF Metalls Teknikavtal gäller här.

Här jobbar sedan många år IF Metallarna, tillika samboparet, Knut Johansson och Maj 
Stridh från Lunden i Skövde. Tillsammans har de jobbat här i 62 år! Deras liv är lika färg-
starkt och mångfasetterat som en tavla… 

Maj Stridh och 

Knut Johansson  

från Lunden i Skövde.
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Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  

nut är slipare och håller mest 
på med olika slipverktyg/
metoder. Bland annat slipar 

han tandläkareborr.
– Jag började här 1970. Men han 

har fl er mycket viktiga ansvarsbitar 
på arbetsplatsen också.

 – Kaffe-, mat- och godisautoma-
ten vilar tungt på mig också.  

– Om han är sjuk så får de ingen 
mat säger Maj och skrattar. Maj har 
hand om fruktkorgen.

Maj är alltid glad
Maj gör det mesta i produktionen 
men mestadels jobbar hon vid ett 
mikroskop och gradar. Hon kom hit 
för 19 år sedan. Efter många år så 
får man väldigt ont i nacken säger 
hon. Ingen kan tro att Maj har så ont 
då hon alltid är glad.

 Nu tänkte jag skriva om deras fri-
tid. Om det nu är möjligt att ha nån 
fritid över att kalla just fri-tid när 
man är materialförvaltare i division 
1 hockeyn, har raggarbil, husvagn, 
dans, rock n roll, fi ske, katt, bostads-
rätt, rockbåten, Volvo 850, barn och 
sex barnbarn.

  Under högsäsong  har Knut väl-
digt mycket att göra åt hockeylaget. 

Minst 15 timmar i veckan. Ofta sent 
på nätterna. Skövde IK är laget.

– Man ska tvätta, slipa, tejpa, 
torka, hänga upp, plocka ner, laga, 
linda, putsa, smörja, ringa och 
beställa saker åt A-laget. Givetvis 
så tillkommer träning och matchtid!  
Helt ideellt !

– Men det sista året så åker jag 
inte med på bortamatcherna längre 
då det tar på krafterna och även den 
ekonomiska förlusten från jobbet blir 
kännbar. Jag är ju alla fall 60+.

– A-laget har jag bara varit med 
sedan 2005 .

Skövde-fan
Knut har följt Skövde IK sedan tidigt 
-70 tal.  Då kommer givetvis frågan 
vilket som är det bästa hockeymin-
net från mig. Han funderar en stund 
men så kommer det:

– Krobbe Lundberg! I Örebro IK:s 
berömda Miljonkedja.

  – Ha ha ha, i en match i det 
berömda tältet här i Skövde, när 
Krobbe vände uppochner på klubban 
och hade skaftet neråt men ändå 
spelade bort SIK-spelaren lätt. Det 
var roligt!

Annars, om SIK förlorade på den 

ElosMedtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av 

medicintekniska produkter och komponenter. ElosMedtech arbetar inom affärsseg-

menten Dental, Orthopeadics och Medical Devices.Man har idag medicintekniska 

kunder över hela världen. 50 års verksamhet och ca 350 medarbetare med anlägg-

ningar i Europa och Kina.

ElosMedtech utvecklar och tillverkar en rad olika produkter till medicinteknisk 

industri. Majoriteten utgörs av instrument, skruvar, proteser och implantat för av-

ancerad dental- och frakturkirugi. Man producerar komponenter för benförankrade 

hörselimplantat och injektionssystem för fl ergångsbruk. 

tiden, så gick det inte prata med 
Knut, säger Maj.

Dä ä längesen säger Knut o fl inar 
lätt. Men så var det, erkänner han.

Classic Car Week
Annars, när varmare årstider än 
vad hockeysäsongen är, så åker 
Maj och Knut fl itigt med sin Cadil-
lac – 67 cabriolet. Ofta på cruisingar 
och folkparksfester. Knut har varit 
på raggen i över 40 år nu och haft 
många jänkar-järn. Många Cheva 
och Cadillacs har passerat genom 
åren och en gammal grön ambulans 
och t.o.m en folkabuss. I 10 år nu har 
vi hängt på vår gamla Abbey hus-
vagn bakom Cadillacen och drar iväg 
till Classic Car Week i Rättvik. 

– Det ingår i sommarprogrammet, 
säger Maj som alltid kör.

Då får långhåriga katten Maja 
inte följa med. Inte heller då Maj ut-
för sin stora hobby. Hon dansar både 
Jitterbug och Boogie Woogie. 

Snällare människor än detta par 
fi nns nog inte tror jag. Vi är väldigt 
många människor som hoppas och 
tror att Maj och Knut har många 
lyckliga och hjälpsamma år kvar åt 
oss övriga.

Jag tackar för den goda räkmack-
an och  förbereder ett medlemsmöte 
på just Elo s i Timmersdala tillsam-
mans med ombudsmannen Mattias 
Johansson. Vi är inbjudna för att 
informera om medlemskapets värde 
och vikten av att ha fack-klubb.

Har ni någon på er IF Metall 
arbetsplats som har något roligt/
speciellt  värt att nämna här i 
tidningen så hör av er till någon i 
redaktionen. Nån kändis kanske? 
Kontakta redaktionen!

Knut har ALLTID suttit bredvid då han 

aldrig tog något körkort. 

– Det är lugnare nu än när jag hade två 

juniorlag, säger Knut. 
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I samband med förbundets omor-

ganisation av avdelningarna, och 

reducering av antalet avdelningar 

så kom Essunga tillbaka till Västra 

Skaraborg igen.

Detta gjorde att vi fi ck ett antal 
nya arbetsplatser, och ett antal nya 
förtroendevalda. En av dessa fabriker 
är Dahrentråd i Jonslund med ordfö-
rande Peter Andreasson.

Dahrentråd ingår i en koncern, 
Liljedahl Group som sysslar med 
tråd, verktyg och fordon. Man har 
sysslat med koppar och aluminium-
tråd i över 60 år i företaget, så man 
vet ett och annat om det.

Peter har inte vart med riktigt 
lika länge,  även om han vart där ett 
bra tag. -96 började han sin bana på 
fabriken, även om det vart ett par 
vändor innan som visstidare runt 
lumpentiden och skolan.

Numera är han ordförande på 
fabriken, eller uppdrag han haft sen 
slutet av 2011. Peter är även ett av 
avdelningens regionala skyddsom-
bud, och åker runt och gör skydds-
ronder hos mindre företag utan 
skyddskommitté.

Innan han kom till Västra Skara-
borg så agerade han även regionalt 
skyddsombud på Alingsås-avdelning-
en, så det är ett jobb han är van vid. 
Det var inte problem att fl ytta mel-
lan avdelningarna, säger Peter. Man 
jobbar inte på riktigt samma sätt, 

men så ska det nog inte vara heller, 
fortsätter han.

Det fi nns mycket nytt att ta in i 
den nya avdelningen, och många nya 
ansikten att bekanta sig med, men 
det fungerar bra och blir bättre och 
bättre ju mer man träffar folk. säger 
han.

Vi har cirka 170 anställda med 
strax över 140 medlemmar här i 
Jonslund, och tillverkar allt från hår-
tunna koppartrådar för hörlurslid-
ningar till tjocka fyrkantprofi ler till 
stora transformatorer. Det blir mer 
och mer Aluminium i dagens kablar, 
och vi märker en övergång dit från 
kopparen. Säger Peter.

Vi kör mestadels skiftgång, med 
ett högt tempo i fabriken, vilket 
gör att det bitvis kan vara svårt att 
komma ifrån fackligt, det är även 
svårt ibland att motivera hos arbets-
kamraterna, men det fackliga jobbet 
måste göras ändå.

Innan Peter blev ordförande på 
klubben sysslade han mer med ar-
betsmiljöfrågor, det ger honom en bra 
inblick i dessa frågor och ett starkt 
samarbete med skyddsorganisatio-
nen på arbetsplatsen.

Vi önskar Peter lycka till, och 
önskar alla på Dahrentråd och alla 
andra från Essunga kommun väl-
komna till Västra Skaraborg. 

Namn: Peter Andreasson

Ålder: 39år

Familj: Fru och två kissar.

Bor: Parhus i Essunga 
stationssamhälle

Kör: Passat TDI och Ford 
Puma

Hobbyverksamhet: 
Biografmaskinist

christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

Peter drar i nya trådar
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Jörgen Karlsson drabbades av stroke

– Försäkringen gav mig bra stöd
Det här är historien om Jörgen 

Karlsson som arbetar på Paroc i 

Skövde sedan 1996.

Företaget hette förut Parafon 

Akustik men blev uppköpta 2009 av 

Paroc. De tillverkar ljudisolerings-

plattor av alla de sorter.

Oktober 2010 hade Jörgen den stora 
oturen att råka ut för en stroke. 
Hans arbetskamrater märkte att 
Jörgens ena mungipa hängde så de 
skjutsade honom till sjukhuset där 
de konstaterade en stroke.

Sedan dess har Jörgen haft rehabili-
tering för att kunna komma tillbaka 
till arbetet och idag provar han att 
arbeta utanför Paroc för att se vilken 
arbetsförmåga han har.

Mitt i alltihop skulle han hålla 
reda på alla försäkringar också. 
Men Jörgen hade tur och hade extra 
försäkring genom Folksam som heter 
Sjuk- och Efterlevande.

Den betalar ute ersättning vid 
vissa allvarliga diagnoser och om 
man är långtidssjukskriven.

Så Jörgen fi ck ett välkommet 

I oktober 2010 råkade Jörgen Karlsson ut för en stroke. Tack vare att Jörgen hade tecknat IF Metalls tilläggsförsäkring 

till medlemsförsäkringen, Sjuk- och Efterlevande, fi ck han ekonomiskt stöd.

belopp på 30 000 kr, han fi ck även ett 
extra belopp för varje månad han var 
sjukskriven mellan 6–13 månaden.

Sjuk- och Efterlevandeförsäkringen 
• Erbjudande när man blir medlem i IF Metall.

• Kostnad 94 kr.

• Ersättning vid arbetsoförmåga 1 800 kronor per månad 

 efter 180 dagars karens. Kostnadersersättning 1800 kr,

 ett engångsbelopp som utbetalas efter 90 dagars karens.

• Diagnosersättning 50 000 kronor.

• Dödsfallsersättning 120 000 kronor.

För kontrollera om man har försäkringen och rätt till ersättning ringer du din 

avdelning eller Folksam direkt: 0771-95 09 50
Västra Skaraborg  Uno Johansson 0510-484141
Östra Skaraborg  Marie Olsson 0500-424173

OBS!! På Paroc AB och Volvo Penta har alla medlemmar försäkringen genom 

företaget.

N
ya belopp för 2013
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Under februari höll Västra Skara-

borg ordförandeträffar. 

Ett sätt för ordföringar från 

klubbarna att träffas och diskutera 

aktuella fackliga frågor, och att 

bygga nätverk. 

Denna gång handlade det om 

avtalsrörelsen.

Det diskuterades hur det ser ut på 
företagen och vilken verksamhet 
man har. 

Robert Bengsson gick även igenom 
vad vi hade tyckt under IF Metall 
träffarna, som ligger till grund för 
avtalskraven i avtalsrörelsen. 

Ordförandeträffar har använts 
av avdelningen under ett fl ertal år, 
och numera så är träffarna synkro-

niserade i Västras område så att alla 
träffar ligger på samma dag, med 
respektive ombudsman deltagande 
på sitt område. Träffarna har varit 
uppskattade, och ökar i antal för var 
år som går. Ett bevis på att det be-
hövs träffar för att samtal på samma 
sätt som vår motpart gör med sina 
företagarföreningars träffar.

Christer Andreasson

Hjälp – brist på handledare!

Representantskap den 21 mars

En av fackets kärnfrågor sedan 

urminnes tider är utbildning och 

utveckling. För att vi ska kunna 

ha vettiga medlemsutbildningar 

och även vidareutveckla alla våra 

förtroendevalda så behövs det 

duktiga handledare.

Det är mycket roligt och lärorikt att 
vara handledare. Vi har stor brist 
på handledare. 

Så om du är en positiv, glad, in-
tresserad och givetvis IF Metallare, 
så hör av dig till Roger Krona i avd 
27 eller Christer Andreasson avd 

28 och visa ditt intresse. Du får en 
pedagogisk handledareutbildning. 
Det är inte farligt eller svårt att 
vara en av fackets kärnpersoner. 
Kom igen nu!
Jonny Alfredsson 

   

Avtal 2013 i fokus för ordföranden
Klubbordförande från Vara, Essunga och Grästorpsområdet.

Båda IF Metallavdelningarna  i 

gamla Skaraborg  har sina respek-

tive Årsmöten (repskapsmöte) 

samtidigt.

Datumet är den 21 mars. 

Avdelning 27 börjar kl 18,00 på 

Billingehus i Skövde. 

Avdelning 28 börjar kl 17 på 

Rosers salonger i Skara. 

Repskapsombuden är kallade 

innan. Alla medlemmar är väl-

komna. Man förrättar val, beslutar 

om verksamhet, beslut om budget 

o.s.v.  

 Det blir säkert aktuell info om 

läget i avtalsrörelsen också. 

 Vill du komma ? Ring och an-

mäl dig till din avdelning isåfall. 

Avd 27  0500-424170 

Avd 28  0510- 484130
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 541 22 Skövde. Senast den 30 april 2013 

vill vi ha ditt svar. Priser: 1:a pris, 4 st Trisslotter. 2–3 pris, 2 st Trisslotter.

Namn

Adress        Postadress
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Regeringsförslag om nya LAS-regler

Så här drabbas du!
Regeringens attacker mot lön-

tagarna verkar aldrig ta slut. Nu 

kommer ytterligare ett förslag om 

försämringar, denna gång är det 

LAS-reglerna om tvister vid upp-

sägning av personliga skäl. Återigen 

hävdar regeringen att det handlar 

om förenklingar, återigen är det 

arbetstagarna som drabbas. 

Tänk dig själv. Du blir uppsagd av 
din arbetsgivare av personliga skäl, 
facket ogiltigförklarar uppsägningen 
och din fråga drivs rättsligt för att 
avgöras i Arbetsdomstolen. Det kan 

ta tid, i snitt 18 månader. Men är det 
ditt fel? Man undrar ju. För nu före-
slår regeringen att din uppsägning 
ska upphöra efter 12 månader även 
om dom inte har fallit. 

För dig skulle det få stora konse-
kvenser. När din uppsägning upphör 
efter 12 månader, utan att frågan är 
avgjord, tvingas du söka a-kassa. På 
a-kassan blir du avstängd i 45 dagar. 
Inte nog med att avstängningen slår 
hårt ekonomiskt, tiden därefter får 
du en a-kassa som redan har urhol-
kats av regeringen, numera kanske 

den bara motsvarar hälften av din 
tidigare lön.

Så avgörs tvisten om din uppsäg-
ning i Arbetsdomstolen. Du får din 
anställning tillbaka. Allt frid och 
fröjd? Knappast. Någon kompensa-
tion, i efterhand, för att du tvingats 
gå på a-kassa och haft 45 dagars av-
stängning fi nns inte, även om du har 
fått rätt i sak. Det kallar regeringen 
för en förenkling. Och det är du som 
får ta smällen, kostnaden. 

Det är inget annat än oaccepta-
belt. Regeringens förslag bör hamna i 
papperskorgen!

Hanna 
Uppsagd av 

arbetsgivaren. 
Får lön under 

18 månader fram 
till domstols- 

beslut.

Erik
Uppsagd av 

arbetsgivaren. 
Får lön under 12 
månader. Där-
efter a-kassa.
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