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Läs om EU och  
EU-valet 26 maj

Eldsjälar
Det är en viktig del av samhället att 
få tillhöra något och kunna vara 
med och bidra efter egen förmåga 
eller vara en del i en gemenskap. 
Dela sitt intresse med andra  
oavsett vad det är. 

Det finns ofta ett par stycken som gör väldigt mycket i 
en förening och utan dessa eldsjälar så kanske verksam-
heten stannar av eller inte finns kvar.

I detta nummer skriver vi om eldsjälar i föreningslivet.
Trevlig läsning!

Pär-Ola Olausson

4 Ann-Katrin jobbar  
ideellt för LFK

Jonaz  
spenderar sin 

fritid i  
Medeltiden

6
Läs för mig!
Barnböcker, 
litteratur  
och 
författare

Familjen Folkrace

14
RÖSTA I  

EU-VALET 
26 MAJ

Vilka frågor brinner du för?
IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och 
våra fackliga rättigheter. Därför engagerar vi oss i  
EU-frågor. 
Vill du veta mer eller engagera dig?
Kontakta valcentrum@ifmetall.se så hjälper vi dig.



3

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.

Har du något att fira? Fyndat på loppis? Skaffat nytt husdjur? Dagens ros till en 
vardagshjälte? Vad som helst, vi vill höra, tipsa redaktionen! 
Skicka till: IF Metall Östra Skaraborg , Marie Olsson, Box 84 , 541 22 Skövde. 
Eller marie.olsson@ifmetall.se
Redaktionen tar sig rätten att korta insänt material.

Thomas Quist, 
Furhoffs rostfria

– Mamma!

Caisa Ditz, 
Paroc

– Min mor. 

Stefan Andersson, 
Volvo Penta

– Mamma!

Paula Karlsson Boo, 
Nolato Gota

– Pappa gjorde 
roliga röster och 
mamma hade 
en feministisk 
agenda.

Vem läste för dig när 
du var liten?

DAGENS 
FRÅGA

’’HÖRT PÅ BÔGDA’’?

Försäkringar
Alexander från Folksam har genomgång med 
Annelie Björnfot. Idag pratade man pensioner 
och andra försäkringar. Detta fick Annelie göra 
på arbetstid enligt en uppgörelse på Volvo  
Powertrain. Folksam kommer gärna ut till er i 
samma ärende. De kommer INTE för att sälja 
utan för att informera om just ditt försäkringsbehov.

Nytt 2019
IF Metall erbjöd i januari en juristför-
säkring till alla medlemmar.

Det innebär att man har rätt till 15 
timmar juridisk rådgivning per år.

Ring Folksam eller er avdelning för 
mer information.

Från 1 januari ändras karensdagen 
till ett karensavdrag när du blir sjuk.

Karensavdrag är ett avdrag på 
sjuklönen/sjukpenningen som görs i 
samband med sjukfrånvaro. Avdraget 
är 20 procent av den sjuklön som man 
får vid sjukfrånvaro, en genomsnittlig 
arbetsvecka.

Det är olika i olika avtal. Hör med 
din avdelning eller klubb om du vill 
ha mer information.

Marie Olsson

Välkomna Ungdomar! 
Nu har vi lyckats få hjälp av några 
ungdomar till lite uppdrag lämpliga för 
just ungdomar. Dessa kommer hjälpa 
till med gymnasieskol-info med mera. 

Finns det någon mer där ute så är 
ni hjärtligt välkomna ni också. Ni skall 
vara under 30 år, givetvis medlem och 
i vårt område. Detta gör man på betald 
arbetstid i så fall. Hittills så har   
Jenny, Gabriella och Truls visat intres-
se. Jan Hanna från avdelningsstyrel-
sen är ansvarig nu i början.  
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Nästan alla vet att bollen är rund och 
runt omkring finns många eldsjälar.

Vi träffar Ann-Katrin Gustavsson 
anställd på IF Metall Västra Skara-
borgs kontor i Lidköping. Här finns 
ett engagemang som de flesta fören-
ingar behöver för att överleva, några 
som ställer upp och skapar trivsel och 
gemenskap genom att göra jobbet 
runt omkring kärnverksamheten.

Som föräldraansvarig och inköpsansva-
rig för LFK Lidköpings fotbollsklubb 
finns det ett stort antal varierande upp-
gifter att sköta.

Tänk att stå tidigt en lördag mor-
gon och se de 300-350 ideella krafterna 
som ska lyfta denna dag komma. Där 
153 lag, ca 2300 barn med föräldrar ska 
spela flera matcher och gå hem glada 

oavsett vinst eller förlust. Klassfotbol-
len engagerar flera skolor i kommunen 
och det behövs ett digert jobb innan hel-
gen kan starta. 

Ett år att förbereda
Detta stora arrangemang kräver ett 
helt års förberedelser och erfarenheter 
från föregående år. Ann-Katrin är en av 
två huvudansvariga för klassfotbollen 
där det ingår allt från att söka sponso-
rer, informera kultur och fritidsnämn-
den om hur matchplanerna ska se ut 
med linjer och sätta upp scenen, ansvar 
för att dela ut instruktioner till enga-
gerade personer, inköp av diverse olika 
saker (bara kaffekokarna i serverings-
tälten går kontinuerligt under dagen 
utan uppehåll), dialog och kontrakts-
skrivning med medverkande aktörer 

samt sätta upp tält med mera. 
De mest intensiva månaderna är 

mars, april och fram till slutet av maj 
då klassfotbollen går av stapeln. Det 
behövs fler som hjälper till innan för att 
underlätta och få orken att räcka till 
nästa år.

Bara att förbereda och köra ut de 
uppskattade soppåsarna med t-shirt, 
fotboll, programblad, vattenflaska och 
reklam och erbjudanden från sponso-
rerna till alla 2300 medverkande barn 
tar tid. 

Kaffe och hemmabakat
Hon är också inköpsansvarig i fören-
ingen samt bakar fika till försäljning i 
kiosken, många säger ”Är det inte Ann-
Katrin som bakat, vill jag inte ha”, det 
måste vara ett gott betyg och värt att 

Barnen spelar fotboll och har kul
Tack vare eldsjälar som Ann-Katrin

153 lag, cirka 2300 barn och över 300 frivilliga vuxna, klassfotbollen är minst sagt engagerande.
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bara komma dit för att fika. Det som 
säljs mest är kaffe och det som är min-
dre attraktivt är frukt.

Hur går man från att ha inget in-
tresse av fotboll till att vara spindeln i 
nätet i LFK? När sonen började spela 
fotboll så anmälde Ann-Katrin sig till 
att avlasta ungdomsledarna och genom 
sin svägerska bli vald till föräldraan-
svarig för alla föräldrar som hjälper till 
i de olika lagen. 

Familjen Fotboll
Kan nämna att hennes man tränar  
A-laget, så mycket fotboll finns det i fa-
miljen. Som föräldraansvarig innebär 
det att hon oftast är först på plats, cirka 
två timmar innan, och sist att lämna.

 En vanlig matchdag för A-laget 
(både herr och dam) kan innehålla ar-

betsuppgifter som information 
till föräldrar och barn som ska 
hjälpa till under matchen, se till 
att allt är på plats t.ex. fika till domar-
na, till bortalag och i kiosken, sälja lot-
ter, se till att speakern är på plats och 
städa och iordningställa allt innan da-
gen är slut.

Gemenskapen lockar
Vad är det som lockar att fortsätta 
detta ideella arbete kan man undra? 
Gemenskapen och att man träffar så 
mycket folk är det bästa, man får så 
många nya vänner. Man blir som en 
extra förälder till alla spelare och den 
tacksamhet och kärlek man får tillbaka 
är mycket värt. Stort tack säger vi till  
Ann-Katrin för jobbet med barn och 
ungdomar på en meningsfull fritid.

Ann-katrin och Hans-Fredrik (klubbchef 
LFK) är trötta men glada när 2018-års 
klassfotboll är slut.

Marita Gustavson
marita.gustavsson@ifmetall.se

Camilla Pedersen
camilla.pedersen@ifmetall.se

Glada och lyckliga barn är kulmen på ett år av planering och förberedelser.
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Korsords-
vinnare!
Vinnare nummer 4-2018

1:a pris Kristina Lund,  
Mariestad.
2:a pris Sören Lindgren, Tidan.
3:e pris Ulla Pettersson, Skara.

Madeleines
matlåda
Madeleine Fält, IAC, Skara

”I min matlåda har jag pastagratäng med 
salladsblandning.”

Korsord 

på sidan
11

I december förra året var det dags för 
ännu en heldag med författare som 
föreläste om barnböcker och vikten 
av att kunna förstå språket. 

Linda Palm, barnboksförfattare och lä-
romedelsförfattare, pratade om vikten 
av text och bild till mindre barn. 

Anne-Charlotte Ekensten, författare 
av lättläst litteratur för barn och vuxna 
bokad genom Författarcentrum, prata-
de om hur man uppmuntrar till läsning 
för alla främst barn med lässvårigheter. 

Läsambassadören Johan Anderblad, 
barnboksförfattare, pratade om egna 

upptäckter i läsning samt möten med 
andra som jobbar för läsning. 

Även barnbibliotekarien Lena  
Olsson-Zylberstein inspirerade till läs-
ning och tipsade om böcker att låna på 
biblioteket. Med sig hem fick deltagar-
na aktuella barnböcker av föreläsarna. 

Denna dag är väldigt uppskattad 
för att få inspiration till läsning samt 
träffa andra föräldrar, morföräldrar och 
farföräldrar.

Vi hälsar Liza Hultcrantz välkommen 
som ny ombudsman till Västra  
Skaraborg.

Liza kommer närmast från Unionen 
där hon verkat som ombudsman i 
många år innan. Hon kommer i första 
hand att verka i Mariestad och Skara-
området.

Välkommen Liza

Läs för mig!
Anne-Charlotte Ekensten, Johan Anderblad, Camilla Pedersen och Linda Palm.

Camilla Pedersen
camilla.pedersen@ifmetall.se
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”Safety comes first” är ett ledord för 
alla på Volvo Powertrain i Skövde. 

Det ska vara lätt att göra rätt med 
tanke på säkerheten.

– Det är egentligen självklart men 
ändå inte, säger Jan-Erik Fagerlind 
som är chef för underhåll på  
Bearbetning på Volvo. 

Vi har ett säkerhetsnätverk med fle-
ra medarbetare. Här ingår givetvis 
skyddsombud och huvudsskyddsombud.

Vi kan ta ett exempel om handskar 
till exempel. Rätt handskar till rätt jobb 
som ska göras just då. Olja, skärvätska, 
heta arbeten, slipdamm och blöta ar-
beten. Detta har man lärt sig att sköta 
nu. Materialet inventeras och fylls på 
varje vecka. 

– Det får ju inte ta slut för då är det 
ju ingen mening med det, säger Emil 
Gustavsson som är elektriker.

Samsyn fack – företag är självklart 

i denna fråga. Huvudskyddsombudet 
Thomas Andren har varit med från bör-
jan. 

– I början fick vi en del kommentarer 
att det var löjligt och så vidare. Men nu 
har alla förstått grejen, säger han.

Bilder och Instruktioner
Det finns tydliga bilder på allt material 
här och hur det fungerar att använda. 
Andningsskydd och avspärrningsband 

till exempel. Det ska inte gå att göra 
fel!

– Vi i denna gruppen har varit på 
olika arbetsmiljömässor och så vidare. 
Detta är en hub för säkerheten för oss 
på underhållsavdelningen, säger Peter 
Nilsson som är skyddsombud.

Inte snabbare, men smartare
Detta har uppmärksammats av före-
tagsledning och många andra avdel-
ningar ska ta efter detta. 

– Uthållighet måste man ha när 
man ska förändra något! Det är grup-
pen överens om. Men givetvis när alla 
har förstått grejen då tjänar ju alla på 
det. Vi ska inte jobba snabbare, vi ska 
jobba smartare, säger Fagerlind.

– Alla ska komma hem hela och re-
na! Detta är en investering i säkerhet.

Vi har även särskilda säkerhetsda-
gar och liknande. – Arbetsmiljö är vik-
tigt säger gruppen!

Jonny Alfredsson
jonny.alfredsson@ifmetall.se

”Det är egentligen en självklarhet men ändå inte”

Safety First!

Lätt att göra rätt.

Peter Nilsson, Jan-Erik Fagerlind, Emil Gustavsson, Thomas Andren. Emil Gustavsson visar de olika skyddshandskarna.
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Carina Tagesson från Tidaholm är 55 
år och jobbar till vardags på Parker i 
Skövde som materialhanterare. Där 
har hon jobbat sedan 2010. 

Under sommarhalvåret ägnar sig 
Carina åt Folkrace, ett intresse som 
föddes på 80-talet genom vänner och 
hennes sambo Göran. Även deras två 
söner är väldigt engagerade i sporten. 
Hela familjen är medlemmar i Tida-
holms motorklubb. 

Klubben består av ca 450 medlemmar 
och håller till på Tidaholms motorsta-
dium, även kallad ”Kleva”. Carina har 
varit medlem i Tidaholms Motorklubb 
lika länge som hon varit medlem i IF 
Metall, sedan 1985. Under 80-talet kör-
de Carina en del tävlingar själv men 

har numera klivit ur bilen och är i  
stället aktiv runt omkring. 

Carina fixar banan
När det är hemmatävlingar och  
Tidaholms Motorklubb står för arrang-
emanget så är det hon som 
i mångt och mycket håller 
ihop hela kalaset, till exem-
pel ser hon till att ”Kleva” 
är redo för race. Banan är i 
ordning, lokalerna städade 
och gräset klippt. Förutom 
detta ska inbjudan skickas 
ut, en domare ska utses, 
en racecontroller ska finnas, 
startnummer ska delas ut och de täv-
lande ska delas in i heat. Det måste 
också sitta någon i sekretariatet för att 

hålla reda på poäng och så vidare.
Allt detta gör Carina helt ideellt. 

Matsalsbordet hemma agerar kontor 
och är överbelamrat med pärmar, pap-
per och annat inför en tävling. 

Familjen Folkrace
När det är Folkrace tävling 
utanför ”Kleva” så åker gär-
na familjen dit. 

Både Carinas man och 
bägge sönerna tävlar. Gö-
ran uttrycker en stor tack-
samhet till sin sambo som 
under dessa tävlingar ser 

till att familjen får i sig mat, 
ger feedback och peppar, hjälper till 
med småreparationer på bilen samt ser 
till att de kommer ut på banan i tid. 

Utan eldsjälar – inget race

Möt familjen Folkrace

Carina Tagesson

Familjen Tagesson kallar sig själva Team Björkvik när de tävlar.
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Hon är en riktig eldsjäl tillägger Göran!
Tidaholms motorklubb är en av 

många motorklubbar. Nästan alla kom-
muner i Skaraborg har en egen motor-
klubb och Folkrace är en stor sport runt 
om i Sverige som är mansdominerad. 
Men det finns kvinnor som kör och alla 
är välkomna! 

Kamratskap
Kamratskapen inom sporten är mycket 
stor. Även fast man är konkurrenter på 
banan så är det riktigt härlig stämning 
och många goa skratt runt omkring. 
Att låna verktyg eller be en motstån-
dare om hjälp med bilen eller liknande 
är aldrig ett problem. Alla ställer upp 
och det är en av många tjusningar med 
sporten säger Carina. 

Det som kännetecknar en Folkrace-
bil är buckliga bilar. Man måste också 
installera en störtbåge och riva ut allt 
brännbart bland annat för att bilen ska 
vara godkänd. 

Bilar till salu
Alla bilar måste också vara till salu till 
en fast kostnad som är förutbestämd 
vid varje tävling. När man kommer till 
tävlingen oavsett om du är tävlande el-
ler publik kan du köpa en folkracebil. 
Detta är för att hålla nere kostnaderna 
för sporten eftersom bilarna säljs till 
låga priser. Detta innebär att ingen bil 
som tävlar är något vrålåk! 

Folkrace är och förblir en folksport 
och folkfest och tack vare människor 
som Carina hålls sporten levande. 

OVAN: Såhär kan ett lopp se ut.  
Folkracebilar innehåller inget brännbart 
material, har en störtbåge, är buckliga 
och billiga. 

TILL HÖGER: Köksbordet får agera  
kommandocentral när Carina förbereder 
inför en tävling.

Johnny Gran
jonny.gran@volvo.com

Representantskap
IF Metall Västra Skaraborg genom-
för sitt representantskap den 29 mars 
08:30 till cirka 12:00 på Jula-hotellet 
i Skara.

IF Metall Östra Skaraborg har sitt  
representantskap den 28 mars  
klockan 12:00 på Billinge hus Skövde.

Ledamöter har fått handlingar hem-
skickade. Saknar ni något så hör av er 
till respektive avdelning.

Error!
När vår studiefolder skulle tryckas så 
visade sig en felbokning med  
pensionsmyndigheten ställa till det 
rejält för oss. Detta resulterade i en 
rättningssida.

Sidan 4 finns i en ny version. Den 
ska ha skickats ut tillsammans med 
foldern, och den finns att ta hem från 
studiers hemsida. Använd QR-koden 
för att hitta rätt direkt.

Vi ber om  
ursäkt för det in-
träffade och ska 
bättra på våra 
bokningsrutiner 
inför nästa år.

Utbildningar på 
gång?  
Det som ligger nära till hands vid 
denna tidnings utgåva är:
- Hållbart Arbete v. 20
- Bättre arbetsmiljö v. 21
- Lagar i Arbetslivet v. 21
- Arbetsmiljö Aktuellt v. 24
- Förhandlarutbildning v.24

Vår studiefolder finns även tillgänglig 
om du skulle missat den. Ta hem den 
från vår hemsida, med QR-koden,  
eller kontakta avdelningen så skickar 
vi ut den. 

Emma Lundin
emma.lundin@volvocars.com
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 ”Jag har det bästa av 
två världar. Ett jobb på 
Volvo och bilkårist på 
fritiden.”

Susanne Klaar är 56 år och jobbar på 
Volvo GTO i Skövde. Något som hon 
har gjort sen 1987. När man frågar 
henne vem hon är så säger hon att 
jag är stolt IF Metallare och bilkårist. 
Även Hemvärnssoldat ingår i  
registret. 

En dag i början på 2000-talet frå-
gade en av jobbarkompisarna, vad 
ska du göra när dina barn blir stora? 
– Jag ville gärna göra något som även 
gjorde nytta. Jag såg då en annons i 
tidningen om en rekryteringsträff för 
nya, blev nyfiken på vad det kunde 
vara och knallade dit.  

Jag blev mycket intresserad och började 
min bana med militär inriktning, som 
ledde till att jag blev terrängbilsförare 
i hemvärnet. Idag är jag gruppchef i en 
trafikpluton och kör mest minibuss med 
tungt släp. 

Min omgivning gav blandade reak-
tioner, min sambo tyckte att jag skulle 
göra detta då jag var så intresserade. 
Mitt yngsta barn tyckte det var lite job-
bigt eftersom det innebär ju att vid krig 
så blir jag utplacerade någonstans och 
är då inte hemma men efter många 
samtal och att han fick följa med så var 
det lugnt. 

Tungt ansvar
Arbetskamraterna tyckte väl att det 
var lite löjligt att vara ute i skogen och 
leka som de ser det. Men det är ett gan-
ska så tungt ansvar eftersom vi hjälper 
till när samhället kallar. Det kan vara i 
allt ifrån snöstormar, skogsbränder och 
andra situationer som vi behövs. Men 
som trafiksoldat så har man några upp-
gifter som är återkommande, det är att 
hjälpa till vid militära kolonner så de 
kan komma fram till exempel med att 
dirigera trafik eller när polis kallar så 
kan vi hjälpa till att leta efter försvun-
na personer.

Men förutom att vara trafiksoldat är 
Susanne också bilkårist. 

Bilkåren är en ideell organisation 
som har cirka 55 kårer spridda över 
hela Sverige, efter några år som van-
lig medlem, valdes jag in i styrelsen för 
Skaraborgs Bilkår. Jag kände att jag 
ville vara med att påverka mer om vad 
som hände i kåren, framförallt med 
medlemmarna. Bilkåristernas främsta 
uppgift är att utbilda förare till försva-
ret både militärt och civilt. Precis som 
trafiksoldat så är bilkåristerna redo att 
hjälpa till när samhället kallar. 

Både fritid och arbetstid
Allt detta tar mycket av Susannes fri-
tid och även en del på arbetstid men 
det har inte varit något problem utan 
det har fungerat väldigt bra tycker 
hon. Minst 9 dygn per år är hon ute på 
övning med hemvärnet sedan är det 
mycket tid som går åt till bilkåristerna 
med olika övningar och evenemang. 

Som ordförande i bilkåristerna så 
är hennes uppdrag att rekrytering nya 
medlemmar och informera om deras 
verksamhet. Detta görs på lite olika 
sätt, som parkeringsvakter på olika 
evenemang eller på mässor. Hon är 
även på krisberedskapsvecka där man 
pratar hur man klarar sig vid en kris 
utan el eller vatten till exempel.

Susanne brukar säga att hon har det 
bästa av två världar, ett jobb på Volvo 
och ett fritidsintresse som bilkårist.

Susanne Klaar är bilkårist och trafiksoldat.
Johnny Gran

jonny.gran@volvo.com

Susanne gör en insats för samhället
Utan frivilliga fungerar det inte

Emma Lundin
emma.lundin@volvocars.com
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Rätt lösning skickas till IF M
etall Ö

stra Skaraborg, Box 84, 541 22 Skövde. Senast den 22 m
ars 2019 vill vi ha ditt svar. Priser: 1:a pris, 4 st Trisslotter. 2–3 pris,

 2 st Trisslotter. Rätt lösning på detta korsord publiceras på våra hem
sidor vid detta num

m
ers utgivning. w

w
w

.ifm
etall.se/avd27 och w

w
w

.ifm
etall.se/avd28

Namn

Adress      Postadress

ÄRVD
JORD

AGERAR
SVEK-
FULL

MINDRE
UT-

RYMME

FRUKT
FRÅN

TRÄDET
BAOBAB

MÅR VI
ALLA
BRA
AV

IN-
VERKAR

PÅ
JOBBET

HAR
PERSON
MED GO
SNABBT

PROBLEM

BILDAR,
KON-

STITU-
ERAR

KAN STÅ
FÖR PÅ
PÅ TV

...
SLUSSAR
LIGGER I

GÖTA
KANAL

REMTYG
DE KAN

VARA
KÖTT

PLÅGAR
EN DEL
STORA

GÖR
KANSKE

RÄDDARE
I NÖDEN

TOK-
STOLLE

UTAN
OM-
SVEP

ÄR EJ
SLAGEN
KONST-
SPRÅK

HAR DRIV-
KRAFT
DRAS I

TOMBOLA
HÄR SES

OFTA
VÄNT-
ANDE

TILLTALAS
FRANSK

FRU
ÅKALLAR

LAND
I ... 

AVSER 12
MÅNADER

TACKAR
FÖR

HJÄLPEN

KYLS
BIBLISK

MAN MED
MÄRKE

TAR TON?
UR ... ÄR

ONORMAL

HAR
VAMP?

KAN
OTURS-

DRABBAD
KAMMA

FLIT,
ARBETE
DANS,
VISA

VISAR
KÄNSLOR

RADIUM

KORT I
LEKEN

FLYKTIGT
STRAFF

HAR SINA
FILER

HÖRS MED
MARIA

SKA BITA
BRA I TRÄ

SKINN
HAR DE
OFTA PÅ
KONTOR

UNG-
HÄSTEN

SLUTBE-
HANDLA,
LÄGGA

AD ACTA

GJORDE
SKRIKET

KAN
VISSA

SPELARE
BOLLEN

HAR DEN
SOM

FATTAT

FICK
BASSE
KÄKET
FRÅN

I ETT ...
ÄR

PLÖTS-
LIGT

KUNDE
DE MED

ETER

SYRE

STOR
FÅGEL

I DEN
SÄGS
RADIO-
VÅGOR

SPRIDAS

FORN
SJÖ-

FARARE
HOLLAND

SKAPELSE-
GUD I

GAMLA
BABYLON

SES
OFTA
RAR

GÖRA

TÄTORT
I KUNGS-
BACKA,
FLICKA

FIN
BURKMAT
KAN MAN

I KÖK

FRAMFÖRS
I JULETID
KRYDD-

DOFTANDE
BUSKE

KAN BE-
STÅ AV
RULL-
STEN

GO I
GRANN-

LAND

UTSLÄPP
PRO-
DUKT-
KOD

GRIPA
KVÄVE-
HALTIGT
GÖDSEL-

MEDEL

HÄRLIG
PERIOD

KAN VARA
RELIGIÖS

GALLRA
SMYCKE,
SKYDDADE
MOT ONDA
MAKTER

HÅLLS
IBLAND
OVISS

PÅ

BLIR EJ
ALLA

BÖCKER

SÄR-
TYPER

HUGGA
FÖR SIG

INTILL
FLYTER
VINTER-

TID

GÖR DE
OFTA

OBETALT
GODS

EXOTISKT
LOCK-
ANDE

VATTEN

HAWAII-
BLOM-

GIRLANG
LEDARE
I VERK

FACK-
FÖR-

ENING
RUM

SÅDAN
VÄG ÄR
FARLIG
ÖLAND

PÅ BREV

GE TÄVL-
ANDE

LÄMPLIGT
MOTSTÅND

BRUKAR
FLÄSKET

I
BUTIKEN

HYCKLARE

DALAORT

ÄR DET
RÅDANDE

FORM AV
RYKT
BAD-

PARADIS

HAR VI
PÅ

JOBBET

NOLL
PERS TON

ÄR
OFTAST
MEDICIN

AKTUELL
EFTER-

FORSKAR

KAN BO I
LIMA

HÄRLIGT
NY

HON SOM
FÖR-

FÖRDES
AV SVAN

SKICKA
VIDARE

UPPHOV
RÖSTEN

GÖR DU
DIG VÄL
EJ PÅ

SMÅSAK

GJORDE
KANSKE
KRÄFTAN

”Östtysk” stämplar övergångstillstånd
för turister vid Brandenburger Tor.

A 1729 © PROPRES / info@propres.se

Söderhamn Habo Värnamo ArbogaSöderhamnTrelleborgLeksand
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I sagorna är våra hjältar inte allt för 
sällan helt vanliga människor, precis 
som du och jag. När dessa får nys om 
att någon behöver hjälp smiter de in i 
en telefonkiosk eller en gränd för att 
byta kläder och komma ut utklädd 
som en superhjälte. 

I denna text får vi möta två av alla  
superhjältar där ute. Men dessa kom-
mer varken svingandes i spindelnät 
eller flygandes med armen utsträckt 
framför sig likt stålmannen. De kom-
mer farandes i en stor blinkande bil, 
för att precis som i sagorna göra sitt  
yttersta för att rädda liv. 

Miguel Niklasson har under de  
senaste 18 åren arbetat som deltids-
brandman och Ola Johansson har haft 
detta ärofyllda arbete sen den 1:a  
januari 1986. Båda två är styrkeledare 
i Hovas brandkår. 

Detta jobb sker parallellt med de-
ras heltidsarbete på Nimo-Verken. Som 
deltidsbrandman i Hova har dem jour 
var tredje vecka. Det innebär att dem 
går till sitt jobb precis som vanligt men 
att var tredje vecka bär dessa herrar på 
en personsökare och rycker ut så fort 
den ljuder. 

När larmet går
Det är en ljudlig signal som sjunger till 
inne på fabriken. Vi som står bredvid 
får se dessa hjältar accelerera i hastig-
heter som skulle få Usain Bolt att se 
långsam ut. Men det är bråttom, från 
det att larmet går tills bilen ska rulla 
ifrån brandstationen har dessa  
personer enbart fem minuter på sig. 

Miggis förklarar hur adrenalinet 
börjar rusa så fort signalen ljuder. I  
huvudet börjar det bildas olika scenari-
er för att kunna vara så förberedd som 
möjligt för vad som komma skall. 

”När larmet går rusar adrenalinet”
Som deltidsbrandman får man vara beredd på allt
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 ”Varför gör du detta?”
Jag ställer frågan varför till Miggis och 
jag häpnas lite av det snabba men ändå 
så självklara svaret. – Medmänsklighet, 
jag vill hjälpa till. 

Lärdomarna genom åren är otroligt 
många. När man får se konsekvenserna 
av ett bilbälte som ej blivit använt tän-
ker man till en extra gång när det ska 
knäppas nästa gång. 

Man vet aldrig riktigt vad man blir 
mött av när larmet går. Det kan vara 
allt från nära anhöriga till något djur 
som fastnat på något olämpligt ställe. 

Det råder tystnadsplikt kring lar-
men, därför är det svårt att gå in på 
enskilda fall, men vissa saker etsar sig 
fast i hjärnan en lång tid framöver. I de 
fall det behövs finns det möjlighet att få 
hjälp i form av samtal inom gruppen el-
ler med psykolog. 

Sommaren 2018
Under sommaren som passerade se-
nast mådde de flesta av oss otroligt bra 

i en solstol vid en strand, eller kanske 
instängda i ett rum med AC´n på fullt 
flås. Under tiden vi gnällde på att vi 
inte fick tända grillen nåddes dessa 
brandmän av ett sms, RÖS, Räddnings-
tjänsten Östra Skaraborg, fick i upp-
drag att skicka folk till skogsbranden 
utanför Ekshärad i Värmland. Ola tog 
tillfället i akt och for iväg för att under 
ett dygn finnas till hands och förhindra 
att elden spred sig ännu mer. 

Vid dessa insatser är allt otroligt 
uppstyrt. Alla vet precis vad personen 
intill har för uppgift. 

Det var otroligt många civila som 
på olika sätt var med och bidrog till att 
bränderna i somras skulle hålla sig un-
der kontroll. Varje insats som gjordes 
bidrog på sitt sätt. 

Hur blir du deltidsbrandman?
För att kunna arbeta som deltidsbrand-
man ska du vara vid god fysisk för-
måga. Du ska även kunna simma och 
inte ha problem med höjder eller mör-

ker. Du ska kunna arbeta i lag och vara 
stresstålig. Du behöver även bo inom 
5–7 minuter ifrån brandstationen. 

Din arbetsgivare behöver godkänna 
detta då du under veckorna med jour 
kan behöva åka iväg ifrån arbetet när 
som helst. Detta brukar dock vara det 
minsta problemet. I de allra flesta fall 
är arbetsgivarna väldigt positiva till 
att personalen på plats har kunskap av 
HLR och krishantering.

Mattias Rydin
mattias.rydin@ifmetall.se

VÄNSTER SIDA & OVAN: Miguel Niklasson har jobbat som deltidsbrandman i 18 år.
OVAN TILL HÖGER: Ola Johansson har jobbat som deltidsbrandman i 33 år.

Miguel Niklasson på sitt arbete på Nimo-
Verken.
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Men det betyder inte att allt som EU 
gör är bra. Eller att alla problem ska 
lösas på EU-nivå. EU måste fokusera 
på rätt saker och ska inte ha makt över 
de frågor som utgör kärnan i den natio-
nella demokratin såsom beskattning, 
utformningen av välfärden och regle-
ringen av arbetsmarknaden. Vi behöver 
dessutom utveckla ett EU-samarbete 
som respekterar fackliga rättigheter 
och nationella arbetsmarknadsmodel-
ler. 

Därför kandiderar jag till Europapar-
lamentet för Socialdemokraterna. Jag 
gör det tack vare det stöd jag fått från 
IF Metall och LO:s övriga medlemsför-
bund. Om jag blir invald kommer jag att 
fokusera på viktiga frågor  fackfören-
ingsrörelsen. Och som återfinns bland 
de fyra politiska krav som IF Metall valt 
att lyfta fram i valrörelsen. 

För det första, ett EU för oss, och den 
viktiga frågan om ordning och reda på 
arbetsmarknaden. Dagens situation där 
företag kan kringgå eller utnyttja EU-
regler på bekostnad av de anställdas 
löner och arbetsmiljö är oacceptabel. 

Svenska kollektivavtal ska gälla på 
svensk arbetsmarknad. LO:s krav är 
att ett socialt protokoll införs i EUs för-
drag som garanterar att grundläggande 
fackliga fri- och rättigheter överordnas 
de ekonomiska friheterna. Företag som 
stadigvarande bedriver verksamhet i 
ett land ska betraktas som etablerat i 
det landet. Kontrollen ska ske där arbe-
tet utförs. För att bekämpa utnyttjande 
av människor, skatteundandragande 

och företagande måste medlemslän-
dernas handlingsutrymme öka.

Ordning och reda handlar också 
om att garantera alla medborgare 
anständiga arbetsvillkor och en 
trygg arbetsmiljö. Då måste am-
bitionen vara precis som IF Me-
tall lyfter fram att ingen ska dö på 
grund av jobbet. Varje år går 4000 
européer till arbetet utan att kom-
ma hem igen. I Sverige är det fler som 
dör på jobbet än i de uppmärksam-
made gängskjutningarna. 

Varje år beräknas 
dessutom 120 000 eu-
ropéer dö i cancer på 
grund av arbetet. Det 
är oacceptabelt. Jag 
kommer därför arbeta 
för att EU antar en ny 
och mer ambitiös ar-
betsmiljöstrategi där det 
införs en nollvision för 
arbetsrelaterade dödso-
lyckor. Och arbetet med 
att uppdatera och skärpa 
gränsvärdena för canceroge-
na ämnen på arbetsplatsen 
måste fortsätta. 

För det tredje behöver vi EU 
för jobben, jag vill verka 
för att stärka svensk och 
europeisk konkurrens-
kraft. En hemmamark-
nad med 500 miljoner 
människor är positivt 
för svensk exportindu-

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet 

EU-valet är av stor betydelse 
för LO:s medlemmar

Johan Danielsson, 
LO:s EU-samordnare 
och (S-)kandidat till 
Europaparlamentet.

EU-samarbetet är viktigt för Sverige och för LO förbundens medlemmar.  
Handeln inom EU är avgörande för svensk exportindustri och i förlängningen 
för vår välfärd. EU är också nödvändigt för att Sverige och övriga medlemslän-
der ska kunna påverka den globala utvecklingen.
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I flera hundra år har det förts många 
krig i Europa. Under andra världskri-
get miste cirka 50 miljoner människor 
livet i detta hemska krig. Det var efter 
detta krig som tanken om ett förenat  
Europa började växa. 

Den 9 maj 1950 började Frankrikes 
utrikesminister Robert Schuman ut-
veckla tanken på hur länderna skulle 
göra för att få ett gemensamt Europa. 
Att länder skulle bli så ekonomiskt 
beroende av varandra så att de inte 
längre vill kriga med varandra. 

Det första steget togs 1952 med Euro-
peiska kol- och stålgemenskapen. Det 
som är EU idag blev till 1993 när EU 
fördraget undertecknades. Då övergick 
den Europeiska gemenskapen (EG) 
över till att bli den Europeiska unionen 
(EU). Antal länder i EU är nu 28. Ser 
man tillbaka så har det aldrig varit fred 
under så lång tid i Europa. 0ch över en 
halv miljard människor lever i fred i 
Europa inom EU idag.

Vi har ju också hört talas om Brexit 
och det är ett kortnamn för Storbritan-
niens utträde ur EU, som det brittiska 
folket folkomröstade om den 23 juni 

2016. Britterna ska lämna EU i slutet 
av mars 2019.

Varför är EU viktigt för våra 
jobb?
Den inre marknaden med fri rörlighet 
för varor, tjänster, personer och kapital 
är en grundbult i EU-samarbetet. Men 
EU samarbetar numera även i andra 
frågor som på ett eller annat sätt rör 
flera medlemsländer. Det handlar till 
exempel om miljö, asylpolitik och att 
bekämpa gränsöverskridande brottslig-
het.

EU påverkar våra jobb och vår var-
dag mer än vad många tror. EU-sam-
arbetet stärker vår exportindustri och 
många IF Metallare jobbar inom den. 
Hela två tredjedelar av vår export går 
till länderna inom EU och den så kall-
lade inre marknaden. Detta ger fler in-
dustrijobb och ökade exportinkomster, 
inkomster som behövs för att finansiera 
vår välfärd.

EU behöver stärka de sociala och 
fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt 
till en rättvis lön och vår makt över vå-
ra kollektivavtal måste vara skyddad 
av EU, på samma sätt som företagens 

rättigheter 
skyddas. Inom 
EU ska indu-
striarbetare 
inte konkur-
rera med varandra med låga löner och 
undermåliga arbetsvillkor. Det tjänar 
vi alla på. 

Använd din röst
Därför är det viktigt att du går och rös-
tar i Europaparlamentet i valet 26 maj. 
Valdeltagandet är betydligt lägre i EU-
valet än i riksdagsvalet där valdelta-
gandet ligger på 87 procent 2018. Förra 
gånger röstade 51 procent av de röstbe-
rättigade i EU valet .

För första gången presenterar LO-
förbunden en gemensam kandidat till 
EU-parlamentsvalet. Det blir Johan 
Danielsson. Du som väljare måste välja 
ledamöter som påverkar och prioriterar 
de frågor som är viktiga för dig och ditt 
arbete.

Michael Karlsson, Fackligt politiskt 
ansvarig Västra Skaraborg

En del text är hämtad från broschyren ”Därför 
EU” som IF Metall har tryckt upp.

stri och lägger grunden för vår välfärd. 
Två tredjedelar av den svenska ex-

porten går till EUs inre marknad och vi 
gynnas av handelsavtal med länder ut-
anför unionen. EU är en stark kraft in-
ternationellt, både ekonomiskt och po-
litiskt. När USA inför tullar på stål och 
aluminium, samt hotar med ytterligare 
tullar på andra industrivaror, är det 
EU som står upp för våra gemensamma 
intressen. Sverige hade ensamt varit 
chanslös i den kampen. Tillsammans är 
vi starka.

Och för det fjärde, arbeta för att stärka 
respekten för demokrati och grundläg-
gande rättigheter. Den politiska utveck-

lingen i Europa är oroande. Populis-
tiska och högerextrema partier vinner 
stora framgångar på en kombination av 
EU-kritik och flyktingmotstånd. I flera 
medlemsländer styr nu politiska partier 
som ifrågasätter de öppna demokra-
tiska samhällen som många av oss tagit 
för givna. 

Även de fackliga fri- och rättighe-
terna sätts under press. För mig är det 
självklart att övriga EU-länder måste 
markera stenhårt. Länder som allvar-
ligt bryter mot unionens grundläggande 
värden måste fråntas sin rösträtt i rå-
det. Respekten för grundläggande de-
mokratiska värden och en fungerande 
rättsstat är en förutsättning för att bli 

medlem i EU. Det bör också vara en för-
utsättning för att kunna fortsätta vara 
en fullvärdig medlem.  

Det är dags att stärka arbetstagar-
nas ställning i EU. Valet handlar om 
vilka som vill öka tryggheten för vanligt 
folk. Rösta för ordning och reda på ar-
betsmarknaden, för stärkt konkurrens-
kraft och värnandet av demokratin i 
Europaparlamentsvalet den 26 maj!

Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare 
och (S)-kandidat till Europaparlamentet. 

Publicerat med tillåtelse av LO.

Varför Europeiska Unionen?



Västra Skaraborg

Den 8 november 2018 hade vi vår 
årliga skyddsombudskonferens.

Vi i Skaraborg är väldigt stolta 
över den här dagen som brukar samla 
drygt 150 skyddsombud från Östra 
och Västra Skaraborg. Detta år var 
inget undantag och det kom 165 
stycken vetgiriga skyddsombud.

Dagen började med att alla hälsades 
välkomna och att de regionala skydds-
ombuden presenterade sig. 

Första passet var det Mikael och 
Philip från Swegon som pratade om 
”Hållbart arbete” som har varit ett lyck-
at projekt på deras arbetsplats.

Sedan var det Angelika Lang från 
förbundet som höll ett föredrag om för-

domar, jämställdhet och kränkningar.
Före lunch så fick alla skyddsombud 

gå runt i workshops och diskutera olika 
skyddsfrågor såsom allt från jämställd-
het till truckfrågor.

Inspirationsföreläsning
Efter lunchen så avslutades dagen med 
Jesper Caron som är en inspirationsfö-
reläsare som tog upp ämnen som vi alla 
har nytta av.

Allt från att hitta sin egen träning 
till att älska sig själv, just bara för att 
vi ska stärka oss själva i vårt förtroen-
deuppdrag.

Och det är det som är meningen med 
den här dagen. Vi ska bli bättre skydds-
ombud.

Marie Olsson
marie.olsson@ifmetall.se

Varje avdelning har egna regionala 
skyddsombud. 

Avdelning 27 består av sex stycken 
RSO som under året ska hinna med 
att besöka ca 175 företag. 

Avdelning 28 består av tolv styck-
en RSO som ska hinna besöka ungefär 
215 företag. 

De regionala 
skyddsom-
buden har i 
uppgift att:

• Stimu-
lera mindre 
arbetsplatser 

att starta och 

utveckla lokalt arbetsmiljöarbete.
• Besöka alla arbetsplatser inom sitt 

ansvarsområde minst en gång per år.
• I samarbete med avdelningen och 

klubbarna bevaka att skyddsombud ut-
ses, utbildas och ges fortlöpande stöd.

• Verka för att arbetsgivarna följer 
det som regleras i arbetsmiljölagen,  
arbetsmiljöverkets föreskrifter och i  
kollektivavtalen.

• Delta vid utredningar av arbets-
platsolyckor och arbetsskador.

• Dokumentera varje företagsbesök 
så att uppföljningar går att genomföra.

• Vara ett stöd för skyddsombud. 
Det är alltså så enkelt att ett RSO gör 
precis samma saker som ett SO gör. 

Men skillnaden är att man gör det på 
andra arbetsplatser än sin egen. 

Förutsättningar för uppdraget:
Rekrytering sker från avdelningens 
arbetsplatser bland förtroendevalda 
skyddsombud. Uppdraget förutsätter 
nödvändiga kunskaper om förbundets 
och avdelningens verksamhet.

Skyddsombudsdagen 2018
Matnyttig konferens för alla skyddsombud

Regionala Skyddsombud (RSO) 

Mattias Rydin
mattias.rydin@ifmetall.se


