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Lös korsordet. 

Vinn priser!

Kulturen 
blomstrar!

Första maj bjöd på sol och lätt vind 
och det var många som slöt upp i 

tåget. Jobb, Tillväxt och Solidari-
tet var budskapet i årets demon-
strationståg.
 

Vi går nu snart in i de ljusa och 
varma sommarmånaderna.

Men det är inte bara årstiden som 
känns varmare utan även den facklig och 

politiska samverkan.
Socialdemokraternas nye partiordförande 

Stefan Lövfen, en känd profi l inom arbetar-
rörelsen får opinionssiffrorna att stiga. Stefan 
har rätt bakgrund och har lyft upp jobbfrågor-
na på agendan. Stefan gör ett bra arbete för 
socialdemokratisk politik och för oss arbets-
tagare. Det känns tryggt med Stefan Lövfen 
längst fram i ledet och jag ser fram emot ett 

regeringsskifte 2014.
 
I skrivande stund är det snart LO-kongress. Då är det 
dags att ta beslut om framtida gemensamma frågor 
inom arbetarrörelsen. Det har varit ett oenigt LO den 
senaste tiden, men till slut har en enad valberedning 
beslutat sig för att nominera IF Metalls kandidat 
Karl-Petter Thorwaldsson till ny LO ordförande.
Karl-Petter kommer att göra allt för att LO ska känna 
gemenskap och stå enade emot alla försök 
från vår motpart att splittra oss inom arbetarrörelsen.
De ska inte få någon möjlighet till detta för vi är 
STARKA TILLSAMMANS.
 
Önskar er alla kamrater en skön sommar och semester. 
Hoppas det blir mycket sol och bad. Glöm inte att ta 
vara på varje dag för gårdagen kommer aldrig åter!
 
Camilla Johansson

Kåll på LO:s nye ordförande?
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Motorbyggaren Malin 
kan hålla Rock´n´roll-tempo
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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:

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.

Nu fi nns IF Metall Skaraborg på Facebook.

Gå gärna in och kika, trycker du på ”gilla” får du uppdateringarna som sker på gruppens sida.

’’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? Da-

gens 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

Under en busvädersdag i maj gjorde delar av 
redaktionen för Skaraborgsnytt en dagstur 
till Sala. På programmet stod en tillbakablick 
på tidigare utgåvor av tidningen. 
Största delen av dagen ägnades 
dock åt framtiden; hur kan vi göra 
tidningen bättre. Naturligtvis ingick 
en nedstigning i ”Riksens främsta 
Clenodium”; Silvergruvan.

Farligt nära
gruvfrun

Grattis 
morbror 
Mikael!
Vi gratulerar morbror Mikael Johansson 
på Cein i Skövde till systerdottern Zoe.

Zoe Johansson

Kön: Flicka

Längd: 50cm

Vikt: 3.270 kg

Klockslag: 21:18 (2012-03-31)

Skicka in tips!
Tipsen belönas!
Nu vill vi verkligen ha hjälp med vår sida. 
Något att fi ra, Dagens ros till någon vardags-
hjälte, 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 7/9 och alla som 
skickar in något får en triss lott.
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Lars, fackligt engagerad  

– Det ska nog 
Lars Svensson har hållit på länge 
med bilar, han startade redan 
med en anställnings på dåva-
rande Philipssons 1966. 

1995 blev det Gustav E Bil i Marie-
stad som blev nya arbetsplatser, och 
där har han varit sen dess. Fackligt 
engagerad har han sedan 1972 gick 
han med i fackklubben, och några år 
senare kom han med i avdelnings-
styrelsen i Mariestad. 

Skyddsombud, och bilarbetar-
klubb är uppdrag som ligger varmt 

2/2012

Under en intensiv första halva 
av 2012 har Eli Abadji, ansvarig 
för kulturverksamheten i Västra 
Skaraborg, lyckats med fl era 
stora insatser.

Ett vernissage och konstutställning 
i kommunhuset i Lidköping men 
både traditionella målningsinslag 
och stenkonstnärer och mer därtill. 
Därefter fi ck vi vid två tillfällen 
erbjudanden att delta på ”Läs för 
mig pappa” Ett projekt för att få våra 
pappor i högre grad att lösa för våra 
små. Författaren Torgny Karnstedt 
föreläste och Eli jobbade hårt på att 
få ut barnböcker på våra arbetsplats-

Kulturen blomstrar i Skaraborg

bibliotek runt om i avdelningen. Vi 
ser framemot en spännande kultur-
höst.

Deltagare i projektet Läs för mig 

pappa studerar bokutbudet.
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 bilmekaniker som brinner för arbetsplatsbiblioteket:

bli full utlåning på barnböckerna

Namn: 
Lars Svensson,   
62 år

Familj: Sambo och hund

Bor: I radhus i Mariestad

Kör: Saab 9-3

om hjärtat för Lars. Han minns hur 
man körde utbildningar med allt 
ifrån arbetsrätt till matlagning.

Programrådet var också ett om-
råde av intresse. 

– Det kommer faktiskt fortfarande 
ungdomar till och från skolorna, trots 
att linjerna med nuvarande regerings 
politik inte längre är högskoleförbe-
redande, säger Lars.

På liten arbetsplats
På Gustav E Bil jobbar bara 12 
personer, varav sex mekaniker. Så 

det är ingen stor arbetsplats, inom 
hela koncernen fi nns bara 92 perso-
ner (inte inräknat nyförvärvet med 
Bröderna Larsson då), men enligt 
Lars så går det mesta att lösa. Även 
om det ibland kan vara lite svårt med 
riktigt korta varsel.   

– Det som är svårast är utbild-
ningar som är kanske tre-fyra dagar i 
sträck, säger han.

Numera sitter Lars i avdelnings-
styrelsen i Västra Skaraborg och 
det är kul att se att det inte bara är 
storleken på företaget man jobbar på 

som är kriterier för om man får ett 
sådant uppdrag, utan vem man är 
som person också.

På den egna arbetsplatsen är det 
fullt upp just nu med arbetsplats-
bibliotek, och framförallt nyheten 
med barnböcker som är på väg in.

– Vi har någon enstaka med små-
barn, men fl era med barnbarn, så 
det ska nog bli full utlåning på dessa 
böckerna också, säger Lars.

christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

Författaren Torgny Karnstedt föreläser.
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Vinnarna i kors-
ordet 1/2012

i i k

Korsord 

på sidan
15

Här är korsordsvinnarna i num-
mer 1/2012. 

1:a pris till Richard&Ann-Kristin 
Österlund, Skövde.

2:a pris till Magnus Tharning, 
Mariestad.

3:e pris till Ola Andersson, Floby.

Anders Bill 
förstärker 
IF Metall 
Västra 
Skaraborg

Anmäl dig nu till höstens studier

2/2012

Vi påminner om utbildningar vi har 
framöver, men denna gång är det 
extra viktigt. Det är mänskligt att 
glömma, och det är ännu lättare att 
glömma saker när man slappnar av, 
som till exempel på semestern.

Vill ni gå följande utbildningar, 
så tänk på att kanske ansöka redan 
innan ni går på semester:

Teknikavtalsutbildning V 35, sista anmälningsdatum 16 juli.
Förtroendevald V 36, sista anmälningsdatum 23 juli.
Förhandlarutbildning V 37, sista anmälningsdatum 30 juli.
Facklig/Social utbildning V 38, sista anmälningsdatum 6 augusti.
Lagar i arbetslivet V 39/V 42, sista anmälningsdatum 13 augusti.

Under 2012 har vi i Västra Skara-
borg fått förstärkning av Anders Bill, 
tidigare ordförande på SNA Europe i 
Lidköping. 

Anders som kommer att vara 
verksam i Lidköpingsdelen, hjälper 
avdelningen fram till årsskiftet och 
vi hälsar honom välkommen. 

Vi hälsar Bosse Junefjäll från avdel-
ning 32 Höglandet välkommen till 
vår avdelning. 

Bosse har arbetat som ombuds-
man i 17 år och har tagits in som 
extra resurs till och med september 
i år.

Bosse 
Junefjäll 
förstärker 
IF Metall 
Östra 
Skaraborg

Som många av er sett så har 
avgiften till a-kassan höjts med 
50:- från och med den 1:a juni.

Orsaken till att IF Metall tvingas 
höja avgiften till a-kassan är allt fl er 
medlemmar har blivit arbetslösa de 
senaste månaderna och a-kassan 
därmed har fått ökade kostnader.

– Vi tvingas höja med 50 kronor i 
månaden och det beror på reglerna 
som i dag syftar till att försvaga 
facket och dess medlemmar, säger 
Olle Åkerlund, föreståndare på IF 
Metalls a-kassa.

Till statskassan
Det är viktigt att tydliggöra att 

avgiftshöjningen inte kommer 
förbundet eller a-kassan tillgodo. 
Höjningen betalas i sin helhet vidare 
till statskassan.

Medlemsavgiften i förbundet är 
oförändrad. Den högsta och lägsta 
medlemsavgiften är oförändrat 226 
respektive 565 kronor per månad. 

Olle Åkerlund, föreståndare IF Metalls a-kassa:

– Vi tvingas höja med 50 kronor!

Anders förstärker i Lidköping och Bosse i Skövde

I väntan på höstens studier
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Matlådan denna gång är inte bara en 

persons låda, utan 30. Vi passade på 

att ta en bild på vad man äter på våra 

utbildningar. Under denna endagars 

MBL-utbildning i Axevalla folkhög-

skola i maj så serverades det fl äsk-

karré med potatisgratäng. Gelé och 

ett stort urval av sallad. Helt klart en 

uppskattad matlåda.

Fläskkarré med 
potatisgratäng

DAGENS FRÅGA: 

Nu närmar sig semestern. 
Är du fl ygrädd ?

– Nej.

Camilla Senninge, 
Paroc, Hällekis. 

Emil Fröberg, Gustaf E Bil AB, 
Mariestad.

– Nej inte i ett stort plan i alla fall. 
Men kanske i ett litet. Jag skulle 
ALDRIG hoppa fallskärm…

Jimmy Karlsson, 
Paroc, Hällekis.

Mikael Rossow, 
Paroc, Hällekis.

– Nej.

Kan minimal 
risk hjälpa 
fl ygrädda?
7 000 år och en fl ygtur varje dag 

krävs det rent statistiskt för att 

möta döden ombord i en luftfar-

kost som kraschar. 

Det är fl ygbranschens globala 

organ Lata som räknat ut den 

statistiska risken som kan muntra 

upp fl ygrädda.  

K i i l

– Nej.

Sommartider=fästingtider
Du vet väl att om du råkar ut för ett 
fästingbett och skulle få borrelia, så 
kan det hanteras som ett olycksfall i 
din fritidsförsäkring. 

Kontakta Folksam för konsulta-
tion ifall du drabbats.
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Malin Rehn, IF Metallare, motorbyggare och trummis i Fastback:

– När jag var tolv år köpte jag mitt   
Jag sätter mig i bilen och åker ut 
mot Ulvåker, där har jag bokat 
tid för en intervju med Malin 
Rehn, montör på Volvo Person-
vagnar. 

På fritiden är Malin  trummis 
i bandet Fastback. De har sin 
replokal i Sunes gamla affär.

Bandet består av ytterligare tre 
medlemmar, Rickard, Teddie och 
Fredrik. I januari släppte dem sin 
första skiva. Musiken de spelar är 
”Rockenrollrock” säger Malin och 
skrattar.

Publiken är blandad men mest 
raggare och rockabillyfan 

Malin köpte sitt första trumset 
när hon var 12 år, då gick hon på 
Skövde Musikskola där hon även 
spelade gitarr och piano.

Bandet har spelat tillsammans i 
cirka två år, de träffas en gång i 
veckan för att repa och planera för 
kommande spelningar.

Jag undrar hur det går att kom-
binera ett 4-skift på Volvo med att 
träna med bandet och att vara ute 
och spela nästan varje helg.

Malin säger att om man tycker 
något är kul så ser man till att det 
fungerar.

Jag undrar om hon har någon 

2/2012
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första trumset!

Malin Rehn  
motorbyggare 
och trummis 
i bandet 
Fastback.
Namn:  Malin Rehn

Ålder:  22 år

Bor:  Skövde

Familj:  Alla mina 
nära och kära

Jobb:  Montör Volvo 
Personvagnar

Fritid:  Repa och 
spela med bandet 

Favoritmat: 
Hamburgare

Drömresemål: 
Jamica

”Om jag var 
ett djur skulle 
jag vilja var 
en fransk 
bulldog”

drömspelning till exempel någon 
artist som hon gärna skulle vilja 
spela med. Malin funderar en stund, 
sen säger hon:  – Om jag vore född 
på 50-talet så vore väl drömmen att 
få spela tillsammans med Elvis och 
Jonny Cash.

Bandet har redan spelat med 
några kända artister till exempel 
Dave Edmunds och Hurrigaines.

I sommar blir det en stor musik-
festival i Axvall där de ska spela till-

sammans med Top Cats och 
Eva Eastwood med mera.

Kvällen börjar lida mot 
sitt slut och jag sätter mig 
i bilen på väg hem, och ur 
högtalarna hörs ”Rock-
enrollrock” i Fastbacks 
tappning.

Eva Lundin

070-934 39 44

    

Vänster: På www.thefastback.se kan 

du läsa mer om bandet. Där fi nns 

bland annat en turnéplan, gästbok 

och live-bilder.

Nedan: Fredrik Hagelberg, bas. Ted-

die Ericsson, sångare, låtskrivare och 

gitarrist (t.h), Richard Fransson, lead 

guitar (t.v.) och Malin Rehn, trummor.



10

2/2012

Grattis till uppdraget 
som LO:s ordförande!
Jag vill ställa två frågor till dig som 
vi ska ha med i Skaraborgsnytt. 
Smidigt så här över Facebook. Vis-
serligen ska jag till LO-kongressen, 
men något säger mig att du kommer 
att ha fullt upp? ;-)

1. Vad tycker du är LO:s 
viktigaste frågor?
Karl-Petter Thorwaldsson: 
– De tre viktigaste frågorna är 1: 

Full sysselsättning – att alla som vill 
och kan ska ha rätt till ett arbete. Vi 
ska bryta ryggen av arbetslösheten! 
2: Vi bara måste vända medlems-
utvecklingen, fl er ska vilja gå med i 
facket. 3: Vi måste se till att komma 
samman i nästa avtalsrörelse – de 
enda som vinner på vår splittring är 
arbetsgivarna!

2. Kommer du att ha semester
i sommar och vart tänker 
du tillbringa den i så fall?
Karl-Petter Thorwaldsson: 
– Jodå, några veckors semester 

blir det ju. Sommarhuset i Sörmland 
blir det och så brukar jag och min 
sambo åka iväg och ta in på ett fi nt 
hotell en natt där vi aldrig varit 
förut. Förra året blev det Smögen, 
året innan Leksand. Hoppas barnen 
kommer hem lite också!

Camilla Meyner

0763-37 39 66

Fo
to
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Hej Kålle!

Stefan Löfven vid LO:s 27e ordinarie kongress:

I mitt Sverige har alla 
människor lika värde
I slutet av maj gick LO:s kon-
gress av stapeln på Folkets Hus i 
Stockholm. Under tre intensiva 
dagar fi ck ombuden fastställa 
riktningen för 1 500 000 med-
lemmar de närmsta fyra åren.

Totalt har det kommit in 282 motio-
ner som berör områdena; Arbetsliv, 
Arbetsmarknad och sysselsättning, 
Välfärd, Ekonomi, Vårt gemensam-
ma uppdrag, Internationella frågor 
samt Facklig-politisk samverkan.

Hela LO:s styrelse byts ut samt 
att antalet platser ökas från dagens 
tre till fyra. 

Bryta massarbetslösheten
Under stående applåder valdes Karl 
Petter Thorwaldsson till ny ordfö-
rande i LO. Det var en lätt uppgift 
eftersom ”Kålle” vad den enda nomi-
neranden. ” Det är viktigt att vi är 
många medlemmar, det är vår styrka 
”säger han med sitt småländska, 
pilimariska leende och ”vi ska bryta 
ryggen av massarbetslösheten”.

Ny avtalssekretare blev Torbjörn 
Johansson som valdes av en enhäl-
lig LO-kongress. Extra kul efter som 
han är från Skaraborg, nämligen 
Skara.

Vald som förste vice ordförande 
blev Tobias Baudin och som andre 
vice ordförande blev Ingela Edlund.

Ombuden som var framme i 

talarstolen var mycket överens om 
att inga pengar ska tjänas på gamla 
och barn. 

Det var många inbjudna gäster 
på kongressen, bland annat Gabriel 
Wikström ordförande i SSU. Han 
sa: – Det är inte bara partiet som har 
många tanter och farbröder, även 
facken har det. Vi måste få fl er unga 
intresserade. Vi måste lyfta upp de 
frågor som de unga känner igen, 
ungdomsarbetslöshet, lägenhetsbrist 
med mera. Han säger:

– Det går att fi xa ungdomsarbets-
lösheten om den politiska viljan bara 
fi nns”. 

Och jag tror honom…Gabriel hade 
mer idéer i sitt halvtimmestal än vad 
regeringen har haft under sina sex år 
vid makten.

Socialdemokraternas ordförande 
Stefan Löfven var på plats i kongres-
salen på söndagen, för första gången 
som gäst. Han har tidigare varit med 
på LO-kongresser, med då som om-
bud. Han önskade de nyvalda lycka 
till, pratade mycket om samarbete 
och vår gemensamma kamp mot 
främlingsfi entlighet. Han avslutade 
sitt tal med:

”I mitt Sverige är vi inte vi och 
dem, I mitt Sverige har alla männis-
kor lika värde”.

Camilla Meyner

0763-37 39 66

Eli Abadji fi ck diplom och ros 
under LO-kongressen för sitt 
stora engagemang i LO:s projekt 
”Stora resan” som avslutades i 
samband med LO-kongressen.

Grattis Eli!
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n sommar fylld av solsken 
och utfl ykter. Solbadande och 
badande i vatten. Vad mer 

kan Svenska folket begära under sin 
semester.

Men… det fi nns en mörk sida av 
befolkningen.

”Nu är den förbannade sommaren 
här” skrev Bengt Sändh för många 
år sedan. Han visste vad han pratade 
om han.

Vi blir fl er och fl er som skyr den stan-
dardiserade malignt melanom-stinna 
förströelsevarianten av sommaren. 

Om man frågar folk, ”vad har du 
gjort på semestern”, så får man sva-
ret – badat och solat, såklart.

Jaha, muttrar man mellan tän-
derna – försökt dö lite i förtid alltså.

Att den gängse normen är att man 
rullar runt och se ut som en marga-
rininsmord säl är ganska fascineran-
de. Varför är det på detta sätt? 

Tänk på det rent logiskt och med 
en stor nypa överlevnadsinstinkt. 
Att frysa är både bättre och trevli-
gare. Om du är riktigt frusen efter 
en promenad ute på vintern så fi nns 

det alltid ett knep som gäller, ta på 
dig något. Ta på dig en tröja, sätt dig 
framför en öppen brasa (eller öppna 
luckan till pannan om du bara har 
en sådan), stoppa in ett par pinnar 
och njut.

Men, vänta nu, trodde det var just 
värmen som inte uppskattades?

Nej, så är det inte, värme är helt 
ok faktiskt, så länge som den går att 
reglera på ett vettigt sätt, och tyvärr 
saknar dom fl esta människor en ter-
mostat som man fritt kan ändra på.

Om du efter promenad en som-
mardag i juli/augusti kommer 
tillbaka till huset/stugan/lägenheten/
parkbänken eller var du nu tillbring-
ar din semester och är totalt genom-
svett, vad gör du då?

Ja, du kan alltid klä av dig naken, 
men sen då? Springa omkring naken 
för att kyla ner dig kan ju funka runt 
nudistlägren, eller om du är eremit 
i skogen men annars är det ganska 
kört. Återstår bara att ligga ner, 
fl ämta och vänta på att vintern ska 
komma igen.

Det är då man kan ge sig fasen 
på att dom där jäkla fl ugorna börjar 
surra runt också, och myggen, geting-
arna och alla andra saker som Bengt 
Sändh så förnuftigt redan förutsatt.

Man kan konstatera att mänsklig-
hetens frälsare heter r134a, i alla fall 
till dom hittar nått miljövänligare att 
hälla i våra ac-aggregat.

Såg att det fanns någon som star-
tat en vinterhatarklubb, där 
ibland annat stadgarna säger att 
man måste hata vintern, man måste 
tycka om vin och man måste vara 
kvinna. (män kunde tydligen vara 
ekonomiskt stödjande medlemmar 
dock?)

Nog behövs en motpol, en riktig som-
marhatarklubb, för män, för rökig 
whisky och en viss acceptans mot be-
talande kvinnor. Och andra sidan så 
tycker jag om dom fl esta människor, 
så det kanske räcker att man hatar: 
Sommar, Sol & Ohyra

christer.andreasson@ifmetall.se

0709-14 33 14

KRÖNIKA: I väntan på vintern
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Välkommen på IF Metall 
Östra Skaraborgs TEMA-
kvällar 

Passa på att ställ frågorna 
du funderar på så bjuder vi 
på fi ka.

Du behöver INTE vara med-
lem i IF Metall för att delta 
men våra träffar grundar sig 
på IF Metalls värderingar.

Vi håller till på Skånings-
torpsvägen 5 i Skövde/Ryd 
för mer information kan du 
gå in på vår hemsida: 
www.ifmetall.se/avd27 
eller ringa Camilla Meyner 
0763-37 39 66.

Sommarens och höstens program och datum:
Torsdag 28/6   kl 18-20  TEMA Tipspromenad

Torsdag 12/9   kl 18-20  TEMA Motorträff

Torsdag 22/11  kl 18-20  TEMA Julpyssel
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En tordag under våren hade vi 
den första av fyra planerade 
TEMA-kvällar på IF Metall Östra 
Skaraborg i Skövde.

Det kom ett trettiotal besökare för 
att lyssna på Paula Thunberg Berto-
lone från IF Metalls facklig/politiska 
enhet. 

Hon drog Verktygslådan på det 
engagerade sätt som bara hon kan. 
På ett pedagogiskt sätt förklara 
varför facklig och politisk samverkan 
är så viktigt.

Det kostar en del 
att skapa jobb
Den moderatledda alliansen har 
satsat mycket, både prestige och 
skattebetalarnas pengar på att 
skapa jobb.

Frågan år, hur många fasta 
jobb har det gett?

Insatsen är stor.
Jobbskatteavdragen ”kostar” 

cirka 80 miljarder.
Sänkta arbetsgivaravgifter 

för ungdomar ”kostar” cirka 16 
miljarder.

ROT och RUT ”kostar” cirka 
14 miljarder.

Sänkt restaurangmoms ”kos-
tar” cirka 5.4 miljarder.

Är resultatet – ”vinsten” – i 
paritet med insatsen?

Visst har det gett jobb men 
inte så att det möter befolk-
ningsökningen. Vilket innebär 
att andelen sysselsatta minskat 
i förhållande till den arbetsföra 
befolkningen.

Eller har vi tolkat detta fel.
Stor insats har gett lite utdel-

ning. Det är ett misslyckande.

Anders Forsberg

IF Metall Östra Skaraborg

TEMA-kväll 1:

Paula pekade 
på hur politiken 
påverkar dig

Under tiden bjöds det på hemba-
kade bullar, kaffe och dryck.

Musik av Mo
Kvällen avslutades med härlig, rivig 
musik av Mo Brodén som med sin 
gitarr och glada personlighet stod för 
kvällens tema.

Nästa gång är den 28/6 och då är 
temat Tipspromenad.

Camilla Meyner

0763-37 39 66

Härlig och rivig 

musik av och med 

Mo Brodén var 

ett inslag under 

den första TEMA-

kvällen.

Paula Thunberg 

Bertolone

Fritidsgruppen 
Östra Skaraborg!
IF Metall Östra Skaraborg har 
en Fritidsgupp som anordnar 
aktiviteter för våra 
medlemmar. Vi har 
ordnat resor till Ul-
lared och fi skedag på 
Hökensås bland annat. 
Nu vill vi ha förslag och tips 
från er vad vi ska anordna för 
aktiviteter hör av er till oss!

lina.gustafsson@ifmetall.se
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FOTOTÄVLING MED TEMA; Semesterbild

2/2012

Passa på att ta 
med kameran 
under sommaren, 
och plåta på. 

Sista datum för 
att lämna in bilder är 17 augusti, 
och vinnarna presenteras i num-
mer tre av Skaraborgsnytt.

Alla får lämna in max två 
bilder, men det går naturligtvis 
bra att bara använda en bild om 
man önskar det.

Vinster delas ut enligt följande: 
1:a pris 1 000:-
2:a pris 500:-
3:e pris  300:-
och består av presentkort.

Ev vinstskatt betalas av vinnaren.
Tävlingsbidrag i digitalt format 

skickas till följande adress:
christer.andreasson@ifmetall.se

Ni kan även skicka bilder i pappers-
format, då sänds dom till:

Camilla Meyner
IF Metall Östra Skaraborg
Skåningstorpsvägen 5
541 65 Skövde, Ryd

Juryn i tävlingen består av infor-
mationsgrupperna i Västra & Östra 
Skaraborg, deras beslut kan inte 
överklagas. 

Personer som ingår i grupperna 
får inte delta i tävlingen.

Johan Jonsson, Rettig Sweden, föll 
olyckligt i hemmet. Men med mindre 
än en kvarts arbete fi ck han över 
5 000:- i ersättning från fritidsförsäk-
ringen.

– Klokt att vara försäkrad via IF 
Metalls fritidsförsäkring. 

Grattis till den klokskapen!

Johan föll i 
hemmet – men 
var försäkrad

Lär mer om 

IF Metalls medlems-

försäkringar 

på www.ifmetall.se

Gå till > Om förbun-

det > Material 

> Arbetsmiljö och

Försäkringar



15

Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Skåningstorpsvägen 5, 541 65 Skövde. Senast den 1 september 2012 

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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Det här är Anna 15 år, hon säljer 
jordgubbar fast hon inte får.

Alla dagar i regn som 
sol, sitter hon själv på en 
skranglig stol.

Pengarna samlar hon 
i en väska på magen, 
summan växer och växer 
hela dagen.

Ibland får hon skäll, ibland blir 
hon hotad, men hon får också ros och 
ibland blir hon fotad.

Utan mobil det är regler vi har, ser 
jag dig med en får du inte vara kvar.

Proffsigt intryck det ska man ha, 
en ringande telefon är inget bra.

Jordgubbsförsäljaren
Lön det får hon timme 

för timme, så det bästa 
är när folk håller sig 
inne.

Anna tycker det är 
ganska tråkigt och om 

chefen ser kan det bli 
bråkigt.

Men vad ska jag göra tän-
ker Anna trilsket? Jag måste ju ha 
pengar muttrar hon ilsket.

Anna måste kissa men hon får inte 
gå, det fi nns ju ingen hon kan lita på.

Passar inte villkoren så kan du 
dra, det står fl er i kön efter dej som 
är bra.

Anna undrar ska det vara så här? 
Att sälja, packa och handskas med 
bär.

En dag kom en kille med LO på 
magen, Jag ska informera lita om 
lagen.

Ett nummer du kan 
ringa som gratis är, 
där svarar de på frågor 
utan besvär.

Camilla Meyner

0763-37 39 66
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LO-fackens hjälptelefon

020-56 00 56

Sommaruppsökeri i Skaraborg
Skaraborgs sommaruppsökeri 
kör på som vanligt under vecka 
27 och vecka 28 runt om i Ska-
raborg. 

Då får arbetsplatser där ungdomar 
befi nner sig besök. Vi pratar, disku-
terar och hjälper till med alla frågor 
som unga arbetstagare kan ha.

Schema på hemsidorna
Schema för uppsökeriet kommer att 
fi nnas på bägge våra avdelningars 
hemsidor.

Du kan alltid ringa till LO-Ung 
och fackets hjälptelefon på 
020-56 00 56 om man har frågor om 
sitt sommarjobb.

ra lita om

or 

er

66


