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Skaraborg = 
Möjligheternas 
värld

Sara tränar systematiskt. 
Det påverkar henne positivt.
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Nytt år och 
nya möjligheter

Ser fram emot våren, en skön period på året 
när det händer mycket.

Det blir ljusare ute och förhoppningsvis 
mer sol efter en period med vinter och mörker och 
snart dags att ställa om till sommartid.

En tid att vara ute mer i naturen och njuta av de 
fi na omgivningarna vi har här mellan Vänern och 
Vättern.

Ser fram emot att det kommer förslag i regeringens 
vårbudget som satsningar på jobb, höjd a-kassa, ut-
bildning som leder till jobb, fl er i sysselsättning och 
satsningar på arbetsmiljön.  

Ser fram emot att det skapas fl er jobb inom industrin 
i Skaraborg.

Vi är en region som har stor erfarenhet, kunskap 
och starka traditioner.

Det fi nns många möjligheter i Skaraborg. 

Pär-Ola Olausson

13
Krysset har våren som tema.

Studier 
våren 2015
Studiefoldern för IF Metall 

Östra och Västra Skaraborg 

fi nns nu tillgänglig. 

Läs mer om vårens studier 

på sidan 15.
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IF Metall Västra Skaraborg

Fabriksgatan 4, 531 30 LIDKÖPING

Telefon: 0510-48 41 30

Fax: 0510-48 41 47

Internet: www.ifmetall.se/avd28

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

Internet: www.ifmetall.se/avd27

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

IF Metall Västra Skaraborg har byggt 

om sin entré. Efter säkerhetskrav från 

a-kassan passades det på att byggas 

om till att omfatta både besöksrum och 

ingång. 

-Vi tror att det blir både säkrare för våra 

medarbetare, och ett mer välkomnande 

mottagande för våra medlemmar, säger 

Lars Karlsson, som dagen till ära beman-

nar receptionen (bilden).

Ombyggt =
välkomnande

Från porslin 
till plast
16 april startar Vänermuseets en utställ-

ning om företagens historia i Lidköping 

med omnejd. ”Från porslin till plast 

- Lidköping under ett omvälvande 

århundrade”

Ta gärna en tur dit, eller titta på avdel-

ningens hemsida för ett fotoreportage 

därifrån efter invigningen.

17 000 000 000
Så stor är kostnaden för vad dåliga 
svenska ledare kostar företagen.

För uträkningen står Verksam-
hetsdesign AB som bland annat ut-
bildar chefer och ledare.

MIN FÖRSTA SELFIE som stolt IF Metall-

are. jag är född den 18 januari. Mamma 

och pappa är IF Metallare. Jag fi ck auto-

matiskt medlemskap. Helena och Urban 

Almberg heter mina föräldrar.
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I dag är jag på väg att träffa en med-

lem som jag haft kontakt med i några 

år och hjälpt med ett arbetsskade-

ärende.

Jag kallar honom ”mirakelman-

nen” på grund av att läkarna skrev 

ett utlåtande och att hans sjukdom 

mirakulöst nog har gått tillbaka. 

Läkare brukar inte tro på mirakel.

När jag kommer fram så har Thomas 
och hans fru Carina dukat fram kaffe 
och semla (mums) och vi slår oss ned 
och Thomas börjar sin berättelse.

Började med en förkylning…
– Det var i slutet av 90-talet när jag 
åkte på en vanlig förkylning, säger Tho-
mas. Jag fi ck en hemsk huvudvärk som 
jag vanligtvis inte får. Det konstiga 
med den här huvudvärken var att den 
inte gick över. Efter någon vecka sökte 
jag hjälp på vårdcentralen. De trodde 

det var bihålorna och det blev ett par 
penicillinkurer innan jag fi ck remiss till 
Skövde.

Väl där ville de operera inne i näsan 
för att vidga och gjorde så, men det blev 
inte bättre och de gjorde om det. Den 
här gången mellan näsan och ögat.
Då började helvetet. 

Cancer? Ja kanske…
– Jag svullnade upp i hela huvudet, 
blev inlagd och fi ck svar på prover. 
Först var det inte cancer och sen var 
det. 

– De skickade ned mig till Sahlgren-
ska, som absolut inte ville ta emot mig 
på en fredag utan det blev taxi hem 
igen och tillbaka igen på måndagen.

Det var en hjärntumör som Thomas 
hade och han påbörjade behandlingen 
på cancerhotellet i Göteborg som natur-
ligtvis var tuff.

Men efter ett tag började Thomas 

arbeta 50 procent, men tyckte inte han 
mådde bra.

Thomas hade dåliga blodvärden men 
läkarna kunde inte hitta något fel.

– Lek inte doktor!
Carina satt hemma på nätterna och 
googlade på sjukdomar och drog ut 
buntvis med papper som hon lämnade 
till läkaren som sa: – Du ska inte leka 
doktor.

– Men det gör ju du, svarade Carina. 
– Detta är min man och honom vill 

jag ha kvar.
Tyvärr var det som Carina trodde, 

en ovanlig blodsjukdom som krävde 
benmärgsdonation. Det blev Sahlgren-
ska igen och en överläkare därifrån 
fi ck åka till USA för att hämta ben-
märg. Under den här tiden var det nära 
många gånger.

– Det fi nns ett annat liv, säger Tho-
mas. – Jag har varit där tre gånger.

Möt IF Metall-medlemmen och mirakelmannen Thomas

– Efter andra hjärntumören började ja

– Det är mycket tack vare min familj som jag har klarat sjukdomar och behandlingar. Vi har hållit ihop och stöttat 

varandra, säger Thomas. Här tillsammans med sin fru Carina. 
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Men det var inte slut med detta. När 
Thomas hade kommit hem igen och bör-
jade komma på bättringsvägen så bör-
jade han svimma utan anledning. Då 
vart det ny röntgen på hjärnan och en 
ny tumör upptäcktes. Denna gång blev 
det en shunt direkt i skallen som de 
pumpade in cellgifter igenom.

– Jag har också tappat håret tre 
gånger, säger Thomas. För varje gång 
det har växt ut har det blivit mindre…

Nya höftleder
Sista gången när Thomas kom hem 
från sjukhuset vägde han 42 kg, så det 
var en lång väg tillbaka till ett någor-
lunda normalt liv. Det som också följde 
var att Thomas kropp tagit så mycket 
stryk av alla mediciner och att han fi ck 
byta höfterna och en armbåge. 

– Hur har ni klarat allt detta, frå-
gar jag. 

– Med mycket skämt till varandra 
och hela tiden försöka leva som en van-
lig familj. Barnen har varit behjälpliga 
hela tiden. När vi orkat har vi gjort sa-
ker tillsammans. Jag var till och med 
fotbollstränare för barnen när jag gick 
på kryckor efter en höftoperation.

– Och naturligtvis med stöttning av 
helt underbar personal på sjukhusen.

g  misstänka att jobbet gjorde mig sjuk

– Det har varit många fredagsmys 
på sjukhus, säger Thomas och Carina 
i kör.

Sjuk på jobbet?
Thomas började redan misstänka efter 
första hjärntumören att det var något 
på jobbet som gjort honom sjuk. Han 
hade arbetat med bensen, isocyanater 
och asbest genom åren och det var då-
ligt med utsug i lokalerna. 

– Så jag sa till min närmsta chef att 
jag ville göra en arbetsskadeanmälan 
och skyddsombudet hjälpte mig.

Efter ett par veckor kom Thomas 
chef ut och talade om att den inte blev 
godkänd.

– Va då inte godkänd? Han skickade 
aldrig in den, eftersom det är Försäk-
ringskassan som godkänner eller inte.

Efter det så blev Thomas sjuk igen 
och tänkte inte mer på arbetsskadan.

Inte förrän han fi ck en inbjudan från 
IF Metall om en försäkringsinformation 
för långtidssjuka.

– Ja, säger Thomas, gör reklam fö-
dem. Träffarna är ju jättebra och sen 
fi ck man både lunch och fi ka.

På den träffen fi ck Thomas informa-
tion om att man kan gå tillbaka 10 år 
för att anmäla en arbetsskada. Så det 

gjorde vi. Alla var mycket hjälpsamma. 
Företaget som Thomas jobbade på har 
gått i konkurs men de som tagit över 
var mycket hjälpsamma, likaså försäk-
ringskassan och AFA.

– Och glöm inte all hjälp jag fått av 
IF Metall.

Godkänt som arbetsskada
Så det slutade med att arbetsskadan 
blev godkänd och Thomas fi ck ersätt-
ning för sveda och värk, sjukvård, med-
iciner, ärr, handikappersättning och 
livränta. Livränta betyder att försäk-
ringskassan betalar skillnaden mellan 
sjukersättningen och lönen han skulle 
ha haft idag.

Det är inte riktigt klart än för alla 
Thomas kroppsdelar som blivit skadade 
har inte slut besiktigas än. 

– Men fram till idag har jag fått en 
summa pengar, säger Thomas. Inga 
pengar i världen skulle få mig att vilja 
ha den tiden tillbaka.

När jag åker därifrån har jag ett le-
ende på läpparna, det är så roligt med 
historier som slutar lyckligt.

Tack vare försäkringsinformation för långtidssjuka, anordnad av IF Metall, 

fi ck Thomas veta att han kunde gå tillbaka 10 år för att anmäla arbetsskadan.

marie.olsson@ifmetall.se

Arbetsskadan blev godkänd och Thomas 

fi ck bland annat handikappersättning.



6

1/2015

Michael Karlsson refl ekterar:

Vad hände egentligen efter valet?
När jag såg valresultat på valnatten så 

blev jag mycket besviken och und-

rande. Visserligen var de rödgröna 

partierna det största blocket men de 

hade inte majoritet i riksdagen. Hur 

blir det nu då? Tänkte jag och många 

var nog väldigt förundrade. 

Valresultatet 2010 var ungefär lika-
dant även om Sverigedemokraterna var 
mindre då. Även om Alliansen var det 
största blocket då så hade de inte heller 
majoritet i riksdagen. Hade SD röstat 
på Socialdemokraternas budget så hade 
de fällt Alliansen budget förslag. Men 
nu visade det sig att de var ett höger-
parti och under fyra år stödde de Alli-
ansen förslag i nio fall av tio.   

Fredrik Reinfeldt meddelade på val-
natten att hans regering skulle avgå.

 Han sa samtidigt att han dessutom 
kommer att sluta som partiledare för 
Moderaterna. Här steg Fredrik Rein-
feldt lite i mina ögon han var den enda 
av Alliansens partiledare som erkände 
att de hade förlorat för att de Rödgröna 
var det största blocket. Även fi nansmi-
nister Anders Borg meddelade att han 
lämnar politiken. Moderaterna var i 
kris med ett dåligt valresultat och att 
deras största företrädare lämnar dem.  

Väljarna har sagt sitt och visade 
tydligt att de var trötta på Alliansen 
politik efter åtta år. Stefan Löfven fi ck 
i uppdrag att bilda regering men utan 
att majoritet i riksdagen. Han började 
inleda samtal med Miljöpartiet, men 
uteslöt Vänstern från en regering. Vil-
ket gjorde en del LO medlemmar arga.

 Jag kan nog påstå att Miljöpartiet 
inte står särskilt högt bland LO:s med-
lemmar, och en del av medlemmarna 
blev arga för att Västern inte fi ck vara 
med. Men det var nog nödvändigt att 
inte ha med Vänster om man ville ha 
blocköverskridande samarbete med 
Centern och Folkpartiet. Socialdemo-

kraterna var öppna för samarbete med 
alla förutom Sverigedemokraterna. 
Men Allians partierna var inte ett dugg 
intresserade utan som Annie Lööf sa till 
Expressen: – Jag äter hellre upp min 
högra sko än blir ett stödhjul åt Social-
demokraterna. 

Så förhandlingarna låste sig direkt 
och istället började de smutskasta Ste-
fan Löfven. Han letar efter regerings-
kompisar. Han har fl irtat i alla läger 
nu och det är bara “kommunisten” som 
jublar. Och det är inte så konstigt, ut-
tryckte sig Center ledaren i en kvälls 
tidning. 

Att gå in och förhandla i detta hårda 
politiska klimat är inte det lättaste. 
Men vår gode Stefan lyckade få till en 
överenskommelse som innebär bland 
annat att en minoritetsregering ska 
kunna få igenom sin budget genom att 
övriga partier lägger ner sina röster. 
Det kommer även att ske blocköver-
skridande samarbeten ibland annat för-
svars- och pensionsfrågor. Och detta är 

bra för att vi slapp ett nyval för det tror 
jag inte hade löst något. Det troliga är 
att det blivit ungefär samma resultat 
och då hade den politiska röran varit 
kvar. Hade Alliansen blivit det största 
blocket så hotade Sverigedemokraterna 
med att rösta ner deras budget också 
och då hade röran försatt. Om det hade 
blivit nyval så sa Stefan Löfven att om 
Alliansen hade vunnit så hade inte So-
cialdemokraterna röstat och då hade de 
fått igenom sin budget. 

Detta hade nog tvingat Alliansen att 
lova samma sak om det rödgröna hade 
vunnit nyvalet och som opinionssiffror 
såg ut hade det nog blivit en rödgrön se-
ger. Så nyval var nog ingen lösning för 
Alliansen. Många Moderater var inte 
glada över denna översöverenskommel-
se och tyckte partiet hade sviket dem. 
Men skulle de ” ve och fasa ”bli det 
största blocket ihop med de andra Al-
lians partierna valet 2018 då är de nog 
glada att översöverenskommelsen fi nns.  

Det är bra för Sverige att regeringar 
kan få igenom sina budgetar även om 
de är i minoritet för det kommer vara 
svårt att få till en majoritet i framti-
den. Då det är många politiska partier 
i riksdagen. Kanske skulle man titta på 
två block rött och blått, fast jag tycker 
det förstör demokratin. 

Men det är nog enda sättet att få till 
en majoritetsregering som det ser ut 
idag. Att regering har en överenskom-
melse betyder inte att allt är frid och 
fröjd. De kan rösta i mot andra förslag 
som regeringen kommer att lägga. 

Men nu hoppas vi att regering får 
genomföra sin politik som är den bästa 
för oss IF Metallare.

              

Rosenbad, Stockholm.

michael.karlsson@ifmetall.se
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Ulf Blomstrand,
Elf Automation i Tidaholm

Antii Lindberg,
Paroc AB i Skövde 

Pirjo Sjöström,
Electrolux Mariestad 

Frida Holmén, 
Daloc AB Töreboda

– Nej. Jag tittar mest på Netfl ix och då 

blir det naturprogram.

– En serie som jag inte missar är 

Mordet.

– Jag gillar komediserier. Följer gärna 

2 1/2 män och  Big Bang Theory.

– jag har börjat följa Game of Thrones. 

Har hört mycket om den serien.

Lax med röra
– Min matlåda idag innehåller ungs-

bakad lax med räk och kräftstjärtsröra 

på, pressad potatis, citronsås och 

ärtor. 

Vilken serie följer du just nu?

Marita Gustafsson, Promens Lidköping

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 4

1:a pris Torsten Börjesson,Skövde  

2:a pris  Christina Sundler, Tidaholm

3:e pris Ulla Persson, Falköping

kö d

Korsord 

på sidan
12

Korsords
vinnare!

Delar av redaktionen 

under informationsut-

bildning. Fr.v: Chris-

ter Andreasson, Nils 

Farken, Eli Abadji, Eva 

Lundin, Glenn Wacker.

Skaraborgsnytts redaktion lär sig mer om text och bild
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Några av IF Metalls handledare som här utbildar sig i Hjärt- och lungräddning.  

Emma Lundin, Therese Bengtsson, Susanne Baeily och Jörgen Fransson.

De fl esta av våra lokala fackliga 

utbildningar förlägger vi på Axevalla 

folkhögskola. 

Skolan ligger ju nästan precis i 

mitten av vårt stora upptagningsom-

råde och våra två IF Metallavdelningar 

spänner ju över i princip hela gamla 

Skaraborg. Gullspång, Karlsborg i 

norr till Floby och Varaslätten i söder. 

Dessutom ligger man bra till i kostnad 

vad gäller konferens och utbildnings-

paket. 

Idag gör vi en liten presentation av den-
na historiska plats och tillika en mång-
årig samarbetspartner.

Det fi nns 150 st. folkhögskolor i lan-
det och Axevalla Folkhögskola är en av 
de allra äldsta. Skolan fyller 142 år i år!  

Den låg  i Ullervad från första början 
och senare i Stenstorp. Sedan 1923 lig-
ger skolan i Axvall. 

Internatlivet – en viktig del
Huvudmannen är Stiftelsen för Axeval-
la Folkhögskola. Enda stiftaren är Sve-
rigefi nska Riksförbundet.  

 Cirka 60 av de 130–140 eleverna 
som för närvarande går utbildning här 
är inackorderade. Internat är viktigt på 
en folkhögskola. Många elever kommer 
från andra länder. 

Fritidsledarlinje, Allmänna linjen, 
datorspel, datornätverk, sociologi/psy-
kologi samt modedesign och etable-
ringskurs är några av de utbildningar 
man har nu. Även Hundskötare på dis-
tans och på halvtid. Skolan är mycket 
mångkulturell. Man har även intensiv-
kurser i svenska för universitetsstuden-
ter från många andra länder.

Skolan har också över tid genomfört 
olika projekt i andra länder framförallt 
i Estland och Ryska Karelen, då ofta 
i samband med andra organisationer 
som till exempel Olof Palme Center som 
fi nansierar den här typen av projekt. 

Axevalla folkhögskola – en av de allra äldsta och bästa

Utbildningar i kulturbygd

Det har handlat om bl.a. starta folk-
bildning i de länderna, stödja studiecir-
kelverksamhet och hjälp till självhjälp 
princip.

Folkrörelseanknytning
De fl esta samarbetsparterna man har 
är ifrån folkrörelserna. IF Metall, Elek-
trikerna, JAK, ABF, Studieförbundet, 
Vuxenskolan, SSU, Centerpartiet, Ska-
raborgsslöjdarna, Sverigefi nska Riks-
förbundet, GS facket och Stochampio-
natet med mera. 

Vid denna tidnings pressläggning i 
januari har IF Metall utbildning för si-
na studiehandledare. Man lär sig bland 
annat Hjärt- lungräddning.

Se vår lokala studiefolder om du är 
intresserad av en facklig utbildning. 
Den hittar du hos ditt fackombud eller 
på hemsidorna avd 27 eller 28.

Från början var byggnaderna försvarets. 

Det märks på skollokalernas namn: Arresten, 

Kommissariatet, Kavaljers, Mässen osv. 

Jonny Alfredsson
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Eva Lundin

GÖR OM MIG-PROJEKT 

FÖRE EFTER 

”Tanken som väldigt ofta 

slår en är ju; va kul det 

skulle vara att få hjälp med 

både träning och kost.

Men nej varför ska jag 

söka till något sånt? Jo men 

det vore kul, nej jag vågar 

inte, tänk om jag inte fi xar 

det, har nog inte tid…”

Detta är några rader ur det 
brev som Sara mailade till 
Hälsocenter när hon sökte 
till projektet. Två skulle få 
möjlighet att vinna detta och 
Sara var en av dom. Tidigare 
har hon tränat lite spora-
diskt. Hon har även spelat 
både handboll och tennis.

 
Kost och träningsråd
Under sex veckor ska hon nu 
få hjälp med både kost och 
träning. Detta blev en gan-
ska intensiv tid men samti-
digt jätterolig.

Hon tycker att hon har 
fått mycket stöd och hjälp 
under dessa veckor, framför-

allt hur man ska träna och 
vad man ska äta för att få en 
bra balans.

Enbart positiv
Gör om mig projektet avslu-
tades med en stor fest för al-
la medlemmar där Sara fi ck 
berätta om sina tankar och 
upplevelser. Hon har bara 
positiva saker att säga om 
projektet.

Jag frågar om hon tänker 
fortsätta med sin träning ”O 
ja det är klart nu har jag ju 
fått de verktygen jag behöv-
de för att fortsätta. Sen fi nns 
ju alltid mina coacher här 
om jag skulle behöva dom”.

– Jag känner mig myck-
et piggare och gladare och 
framförallt säkrare i min trä-
ning, nu vet jag vilka delar 
jag behöver jobba mer med.

Sara deltog i gör om mig-projekt på Hälsocenter i Tidaholm:

– Känner mig piggare och gladare

Sara Pettersson, 30 år
Montör på Vici Industri I Skövde.
Sambo med Johan och hunden 
Dino.Viktminskning 8,4 kg.
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Vi slår oss ner vid vardagsrumsbordet 

hos Oskar Jern i Töreboda. Oskar bor i 

en tvåa i Töreboda, nära till allt. 

– Innan jag fl yttade hit bodde jag 

i Axvall och det känns lite jobbigt att 

pendla då jag inte har något körkort. 

Säger Oskar. 

–  Som tur var hade mamma en 

kompis som bor här som jag kunde bli 

inneboende hos först. Det kändes bra 

att har nära till jobbet. Lägenheten 

skaffade jag när jag fi ck en tillsvidare-

anställning, fortsätter Oskar.

Oskar är 22 år gammal och började på 
Daloc direkt efter studenten från tek-

Oskar Jern, IF Metallare med fotografi  som hobby

– Fortsätter vi inte att kämpa går det  
nikprogrammet 2013. Efter nästan ett 
år blev han erbjuden en tillsvidarean-
ställning.

– Det känns skönt att ha ett fast 
jobb och att få det nästan direkt efter 
studenten är få förunnat i dagens läge. 

På Daloc jobbar han som montör på 
fl öde 3.

– Det som är bra med jobbet är att 
det fi nns rätt många sköna typer som 
man jobbar ihop med. Vi har en väldigt 
bra stämning trots att det ibland är 
mycket att göra. 

– Du håller på med en hobby som 
tar en del tid. Hur väcktes ditt in-
tresse för fotografering?

– Det var redan när jag var liten och 
fi ck tag på familjens kamera. Morsan 
var rätt irriterad på mig ett tag för att 
alla fi lmrullar tog slut hela tiden, men 
det var i gymnasiet som fotograferingen 
tog fart på allvar. Jag har alltid tecknat 

en hel del och alltid varit intresserad av 
bilder överhuvudtaget. Jag byggde rätt 
mycket med lego förut, avancerade gre-
jor, och fotograferade dem. Det är rätt 
häftigt att arrangera bilder på så sätt. 
Då kan jag själv styra hur det skall se 
ut, säger Oskar. 

– Efter studenten så köpte jag min 
kamera som jag har nu, en Canon EOS 
600D. Den är riktigt vass och har de 
inställningarna som jag vill åt för att 
lyckas med mina bilder. Jag fi xar till 
bilderna sen i datorn med ett gratispro-
gram. Många av programmen som är 
till för lite mer proffsigare bruk är svin-
dyra, men det funkar bra med det jag 
har nu. 

– Jag har valt att använda Face-
book som min plattform för mina bilder, 
bloggar och sånt innehåller alldeles för 
mycket reklam. Det gäller att hålla sig 
framme också. Jag håller och söker vis-
sa samarbeten för fotojobb också, sam-

– Idag är det mest 

landskapsbilder och 

detaljer som  jag foto-

graferar, inte så mycket 

porträtt även om det har 

varit en del förr i tiden, 

säger Oskar Jern.

www.facebook.com/pages/Jern-PHOTO/

766336920084969 

Oskars bilder
på Facebook
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nils.farken@ifmetall.se

 åt pipan

IF Metalls 
medlemsportal

tidigt skulle det vara kul att ställa ut i 
framtiden också. Får se om möjligheten 
dyker upp. 

– Du har ju även fått frågan att en-
gagera dig  i fackklubben som en av de 
drivande inom ungdomskommittén. 
Hur känns det?

– Det känns bra och viktigt. Jag vill 
lära mig  mer om facket och förmedla 
det till andra unga inom IF Metall. Det 
fi nns en del som inte fattar att facket 
har stridit för det vi har idag. Det är 
många som tar det för givet, både unga 
och äldre. Om vi inte står enade och 
fortsätter att kämpa för det vi har så 
kommer det att gå åt pipan med allt. 
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IF Metall Västra Skaraborg besökte 

Lindab i Götene och pratade säker-

het.

Lindab arbetar väldigt mycket med 

skyddsarbete. Bland annat har före-

taget det senaste året börjat bygga 

kemikalierum och man bygger plats 

för ett speciellt gas-rum utomhus. 

5s är standard numera och ska gälla i 

hela företaget.

Den nya företagsledningen som tog över 
verksamheten för ca ett år sedan är 
mycket positiva och arbetar hårt med 
skyddsfrågorna. 

Personlig skyddsutrustning fi nns 
tillgänglig och ska användas frekvent.

Företaget har genomfört diverse 
mätningar för att kunna förbättra ar-
betsmiljön.

Regelbunden information
I stort sett alla anställda har truck-
kort numera, sedan håller man infor-

16 januari manifesterade IF Metall 
för Nolltolerans mot dödsolyckor

Skydd och säkerhet hos Lindab

Johny Björk, avdelningsombud. Pontus Persson, platschef. Shukrije 

Hiseni, RSO. Marcus Axelsson, produktionsberedning

mationsmöten en gång per månad med 
alla anställda i frågor som berör verk-
samheten. Företaget ser de anställda 
som resurser och inte som bördor. De 
anställda vi kom i kontakt med kände 

Medlemmen Daniel Blomqvist (t.v.) tillsammans med avdelningsombudet 

Johny Björk (mitten) och skyddsombudet Pierre johansson.

sig nöjda med den nya ledningen och 
hoppas och vill att de fortsätter som de 
har börjat.

Text & Foto: Eva Steinmo Larsson & 
Shukrie Hiseni
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 541 22 Skövde. Senast den 4 maj 2015 

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

Namn

Adress      Postadress

KANSKE
EN HÖG
PAPPER

PINAR
SKINNET
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KUNG
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SES
VID
FOT

FOR
RUNT
EFTER
TJEJER

PACKAR
BETONG
SKAFFAR

FÖDA

SEG-
FLYT-
ANDE

VIND-
SKYDD

LANTLIG

HAR JU
AGITATOR

FÖR
SIN SAK

ÖVER-
DÅDIG
DUNIG
FÅGEL

SES PÅ
SPANSK

BIL

SÅDANA
SKA VARA
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TILLSATSER

STRÄCKAN
SOM BINDER
SAMMAN TVÅ
PUNKTER PÅ

CIRKELPERIFERI

SÖKER MAN HOS
LÄKAREN

GLIDER KÄLKE
BRA PÅ

FICK

1000

TOKEN
OCH

BÅTEN
TJAFSIGA
TJEJER

R
O
V
A

KASSISKT
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SPEX
REPRE-

SENTANT

HAR KUR
ATT ER-
BJUDA?
VATTEN

DRYCKES-
KÄRL

GOSIGT
FÖRR BO-
STÄDER
I NORR
BALT

GOD TON
HOLM-

SUND ÄR
UMEÅS

DET ÄR
TRÅNGT
SARVEN
ÄR EN

TALAS I
INDIEN
POJKE

FÖR-
SÄMRAT
MINNE
M.M.

ÄR
GENVÄG?

VÄXT

HÅLLER
BJÖRN

VÄRMEN
I

KURVIGT
SOM EN
BOSKTAV

VIND
DEN KAN
MÄTAS I

HA

VÄDER-
STRECK

GÖR MAN
NÅLEN

ARGON
SAM-

VERKANS-
FORMER

FÖRFATT-
ANDE

FORSSELL

MINDRE
YT-

ENHET

FETT RIKT
PÅ A-

OCH D-
VITAMINER

STRYK

FICK SÅ
DET

KÄNDES
DÄR BAK

AXEL-
BÖRDA
FÖR-

SÄKRAR

KUJON
KAN VÄL
SES SOM

EN

VÄNT
NATUR-
VÄSEN

FÖRDRA
HON MED

DE
SNABBA
SVAREN

HELT
UTAN

MANER
METALL

SVARAR
TVÄR-
VIGG
TRÄD

HAR
REN-
ANDE

EFFEKT

HÖRS
MYGGAN

GÖRA
SLAPPIS

UNDER-
BART-

STÄLLE
MASKIN-

DEL

LEDANDE
BIT

TOM

RENONS
ANGER
PRISET

TEMPEL-
RIDDARE

HÖRS
EFTER
BÖN

KAN DET
UPPIFRÅN
SKIDAS
GLIDYTA

GE SKEN
AV

HAREMS-
KVINNA

FÖRFLYTTAS ALLS
EJ SÅ LÄTT

UPPVAKTAS ALLTID
AV FANS

KAN
KOMIK

NEDRASAT
MATERIAL

ÄR VÅR
BOSTAD

UT-
LEDSNA

VILL MAN
JU HA
AV DET
KÖPTA

GILLAS
EJ I UM-
GÄNGET

HUVUD-
STAD I
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BIFLOD
TILL

DONAU
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UT-

FLYKTER I
NATUREN

VIND-
PINAD

BLIR DET
LÄTT I
KÖKET
GER EJ
EFTER
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DESS

STATUS
AVGÖR
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ÖBERG I
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GUD I

EGYPTEN

HUVUD-
BRY

FÖRTÄRS

KAN BLI
BRÖD

KAN MAN
JU ÖVER

DET
OKÄNDA

KAN FÅ
EN ATT
RODNA

HADE EN
MAN

KÄNNS
DET NYA

SVALL
VID

STRAND

SES PÅ
HUSET

TÖMDES
PÅ FEST?

KAN
MÅNGA
SAMLAS

I

BILJON
SOM

FÖRLED

INFÖR-
SKAFFAS
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IHOP

BLEV SPARKAD
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KAN

HÅLLA
EN FAST
I STRÖM

DÄR
BLÅSER

SOMMAR-
VIND?

LED I
UNDER-
JORDEN

GÖR DE
OFTA
MED
KRAN

KAN DET
BEHÖVAS

HYVEL
TILL
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VINGAR

VISAR
KANSKE
RAMBO
SOLIDA

FÖLJD-
ER AV
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KAN
KAPPA
VARA

FUL
FISK?

Slingerbandet är inledningen på en Dan Andersson-dikt A 1436 © PROPRES / info@propres.se

Bilder: 2010 © Jupiterimages Corp.
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I slutet av 2014 fi ck familjen möj-
ligheten att uppleva Los Angeles. 
Ett måste besök är då Universal 
Studios. 

Detta är faktiskt ganska mäktigt, 
och som ni vet är ju allt, jag me-
nar ALLT större i USA. Ursäkta 
Liseberg, Skara Sommarland och 
ni andra. Detta är hästlängder 
rejälare. Det här är en upplevel-
separk med mängder av åkatt-
raktioner och 3D och 4D fi lmvis-
ningar.

Ni som någon gång tittat på 
TV och en vanlig långfi lm känner 
igen namnet Universal Studios. 
Utav alla Universals produktio-
ner så görs mer än 95 procent 
på detta område i perioder. Uni-
versal Studios har funnits sedan 
1912. 

Universal City är uppskatt-
ningsvis till ytan lika stort som 
hela Tidaholm. Studio 56 är till 
ytan uppskattningsvis lika stort 
som Coop Forum i Skövde. Då är 
detta bara en av alla studios. På 
min fråga om hur många 

En upplevelse i minst fyra dimensioner

När Shrek nyser kommer det blött frå

anställda det är här så 
vet guiden inte riktigt 
detta. Här fi nns allt! Man har ett 
stort område till i Orlando, Flo-
rida.

En studio för allt
Om du ser en båt på havet i fi lm-
snutten eller en gammal polisbil 
från 40 talets Chicago, eller en 
örn som fångar en katt t.ex. så är 
det garanterat inspelat här. Inte 
ofta behöver man åka ut till rikti-
ga havet för att spela in fi lmsnut-
ten med segelbåten.

Tekniken de har är också 
mycket imponerande. Special-
effekter och kulisser, lastbilar 
och vattenforsar, cowboystäder 
och tåg, dinosaurier och krigare, 
djungel och storstad…

   Här fi nns en gata uppbyggd 
som vid inspelningen av populära 
Desperate Housewifes. Här fi nns 
grottan där King Kong lever, tun-
nelbanestationen i  Dödligt vapen 
2  där tankbilen exploderar, här 
fi nns havet där Waterworld spe-
lats in, här fi nns det risiga Bates 

Motel i Psh yco, Jurassic Park, 
Flintabilarna, Back to the future 
bilarna, Blues Brothers polisbi-
len, Transformers, Simpsons, Ha-
jen, ScoobyDoo och Shaggy och 
Minions.  Bara några exempel.

Möter bekanta ansikten
När man åkt tåget genom alla ku-
lisserna  några studios och stads-
delarna som tar cirka en timma 
så har man inte sett hälften. När 
man sen går i attraktionsdelen av 
parken så möter man Jake and 
Elwood Blues, Fred Flinta, Bart 
Simpson och många många andra 
bekantingar.  

Den häftigaste fi lmvisningen 
enligt mig, var då vi tittade på 
Shrek. Då sittar man i en vanlig 
biosalong. Man får med ett par 
3 D–glasögon också. Rätt som 
det är så kommer det massor av 
spindlar och springer på gatan på 

I Universal Studios fi nns över 50 st stora studiofabriker. Var och en större än COOP i Skövde 

som en jämförelse. Till höger en av kulisserna i fi lmen Waterworld.
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n taket

bioduken – då kittlas det på 
mina fötter!   Senare nyser 
Shrek, då kommer det blött 
ifrån taket. 

Påkostat
Man har också en avancerad 
djurshow. Här har man dres-
serat bland annat: grisar, 
katter, marsvin, örnar, hun-
dar, gäss och massor av an-
dra arter. Så detta är häftigt 
och påkostat.  

Inträdet för en heldag 
kostar minst cirka 700 svens-
ka kronor, men det var det 
värt, tycker vi. 

Jonny Alfredsson

FÖRSÄKRINGSNYTT: Sjuk- och 
efterlevandeförsäkringen förbättras 

Utbildningar som är på gång?  

Det som ligger nära till hands 

vid denna tidnings utgåva är:

Agera # 2 V16,19,22 (13-15/4 + 4-7/5 + 25-27/5)

Rebahilitering V16 (15/4) OBS! Flyttad en dag

Organisera/rekrytera V17 (21-23/4)

Bättre Arbetsmiljö BAM V17-22 (23, 30/4+8, 21, 28/5)

Repskapsutbildning V18 (27-28/4) OBS! Nu, två dagar

Kemiska Hälsorisker V19 (5-6/5)

Allas Lika Värde V20 (11-13/5)

Förhandlarutbildning V24 (8-11/6)

IF Metalls sjuk- och efterlevande-

försäkring är en frivillig medlems-

försäkring som i dag kostar 94 

kronor per månad.

Från 1 januari 2015 sänks avgiften 
till 79 kronor per månad. Lägre avgift 
(premie) och ett avsevärt bättre för-
säkringsskydd. Det är vad som hän-
der med IF Metalls sjuk- och efterle-
vandeförsäkring från årsskiftet:

Arbetsförmåga  Förlängd utbetal-
ningstid till 18 månader och Inklude-
rar 25 procent sjukskrivningsgrad.

Diagnoskapital  Mer diabetesdiag-
noser, ersättning vid total förlust av 

synen/hörseln på ett öga eller öra 
och skydd för medförsäkrad över 65 
år (seniorvillkor för medförsäkrad 
över 65 år).

Dödsfallsbelopp  Beloppet höjs 
från 120 000 kronor till 250 000 kro-
nor.

Är det obegripligt Försäkringar 
och försäkringsvillkor är rena 
grekiskan för många. Behöver du 
hjälp att förstå försäkringsföränd-
ringarna – kontakta i så fall din för-
säkringsinformatör, ditt skyddsom-
bud eller din avdelning så får 
du hjälp!
Marie Olsson

STUDIENYTT: Vårens 
utbildningar med 
bland annat Agera 
och Allas lika värde

Studiefoldern för IF Metall Östra och Västra 

Skaraborg fi nns tillgänglig i både tryckt och 

digital form. Ta hem den från vår hemsida, 

med QR-koden nedan, eller kontakta av-

delningen så skickar vi ut den. 

/ )
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Näringsliv och skola möts 
för att stärka regionen och Sverige 
inom industri och teknik 
Ett projekt med syfte att skapa 

en ny öppen mötesplats för att 

visa ny teknik och lösningar i ett 

praktiskt sammanhang. Projek-

tets mål är också att stärka åter-

växten inom industri och teknik 

genom att på ett nytt innovativt 

sätt ge bilder av spännande ar-

betsuppgifter inom teknik.

Avsikten med Möjligheternas värld är att 

erbjuda en häftig och inspirerande upplevelse 

till regionens åk 8-elever. Syftet är att locka 

fl er unga att vilja utbilda sig inom teknikyrken. 

Möjligheternas värld kommer till Skaraborg 

under vecka 12–13, 2015.

Göteborgs Tekniska College har tagit fram kon-

ceptet och Skaraborgs lokala näringsliv deltar i 

form av workshop/stationer där eleverna 

aktivt och praktiskt får pröva en mängd olika 

tekniska moment. 

Den regionala styrgruppen för Teknikcollege har fattat ett beslut att ta 
Möjligheternas värld till Skaraborg under veckorna 12 och 13, våren 2015. 


