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Utgivning 2015 – distribueras med Dagens Arbete
Skaraborgsnytt nummer 1.  19 mars

Skaraborgsnytt nummer 2.  18 juni 

Skaraborgsnytt nummer 3.  10 september

Skaraborgsnytt nummer 4.  3 december

Glest i första maj-tågen
Arbetarrörelsens internationella högtidsdag den 1 maj har 
passerat. I demonstrationstågen lös IF Metallarna med 
sin frånvaro. Varför?  Är vi nöjda med samhället och ar-
betsförhållandena på våra arbetsplatser?

När jag träffar förtroendevalda och medlemmar så pra-
tas det ofta om alla de orättvisor och klyftor som har ökat 
i samhället. 

Varje vecka omkommer en arbetare i en ar-
betsplatsolycka och kommer aldrig mera hem 
från jobbet.

Ett barn som förlorar en förälder, en make/
maka som förlorar en äkta hälft, en förälder som 
förlorar ett barn, ett syskon som förlorar en sys-
ter/bror. Detta på grund av bl. a. försummade ar-
betsmiljöinsatser och tidspress som följd av ökade 

vinstkrav.

Svensk Näringslivs vd Carola Lemne meddelar att det inte 
fi nns något utrymme för löneförhöjningar  i  kommande 
avtalsförhandlingar.  Detta samtidigt som det betalas ut 
miljoner i bonusar till höga chefer och miljarder i aktieut-
delningar.

Varje dag jobbar kvinnor gratis en timma, då löneskill-
naderna mellan män och kvinnor är över 13 procent. Detta 
händer i dagens Sverige år 2015. Sverige som skall vara 
ett av det mest jämställda land i världen.

Jag avslutar med en hyllning till de arbetare som fi ck sätta 
livet till i Haymarketmassakern år 1886 i Chicago med 
kampen för 8 timmars arbetsdag. Till Chicagomartyrer-
nas minne och för att samordna kampen för åtta timmars 
arbetsdag internationellt utropade Andra internationalen 
två år senare 1 maj till den internationella generalstrej-
kens dag på den amerikanska delegationens förslag.

Glöm inte att 1:a maj är arbetarrörelsens internationel-
la högtidsdag så slut upp i nästa års demonstrationståg.

Camilla Johansson
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23 år med Residentsrallyt
Blir det 350 fordon  i år?
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Lös korsordet – vinn priser!
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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

Ett välbesökt STCC! Skövde med omnejd 

gick man ur huse då det var närmare 8 500 

sålda biljetter under lördagens STCC Race. 

Solen sken, motorvrål och högoktaniga 

avgaser låg över Skövde Flygfält.

Många IF Metall medlemmar tog tillfället i 

akt att nyttja rabatten som IF Metall tillhan-

dahöll, så också gjorde de medlemmar som 

hade företag som gick in och sponsrade/

subventionerade biljetter för sina anställda. 

Med andra ord, en riktig folkfest vilken 

har satt Skövde på kartan. Vi får hoppas att 

det inte är en engångsföreteelse.

Välbesökt fartfyllt STCC i maj 2015

Glenn Wacker, Redaktionsgruppen 
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Så här kan skolinformation genomföras

christer.andreasson@ifmetall.se

IF Metall och övriga fackförbund 

brukar åka till alla gymnasieskolor och 

besöka eleverna och prata om vad 

facket är för något.

– Tyvärr så är det få förunnat numera 
att ha med sig en gedigen kunskap och 
fackliga frågor och den fackliga histori-
en från hemmet när man börjar i gym-
nasiet. Historien är trots allt bland det 
viktigaste vi har. Via vår historia vet vi  
vad vi kämpat för, och vad vi ska fort-

sätta kämpa för, säger Karl Wiktors-
son, ungdomsansvarig i IF Metall Väs-
tra Skaraborg och ansvarig för skolin-
formation i avdelningen.

Målet – att möta ungdomar
Avdelningen tar hand om alla praktiska 
program inom sitt område, övriga för-
bund sina, och de teoretiska program-
men tar LO hand om.

– Vårt mål är att träffa alla ungdo-
mar både innan och efter arbetsplats-

utbildning/praktik i årskurs 1–3. Vi 
pratar om historien, om vad kampen 
handlar om, och om vad man som ung i 
arbetslivet ska tänka på vid sitt första 
jobb, forstätter Karl.

Har ni inte träffat Karl eller någon 
i hans grupp ännu, så fråga gärna er 
lärare när facket kommer på besök och 
pratar med er.

Töreboda festivalen – www.toreboda.com/f2015/

Klingande folkfest för sjätte året
Törebodafestivalen började som en 

fest för att fi ra in det nya milleniumet 

år 2000. En idé som bl.a. en man vid 

namn Per Ottosson kom på. Sedan 

dess har det rullat på var tredje år och 

i år 2015 är det dags för den sjätte 

festivalen i ordningen. Och denna 

festival kan nog gå till historien som 

den största. Inte bara för de stora 

artisterna utan för arrangemanget 

totalt. 

Jag får tag på Per när han sitter i bi-
len på väg att åka iväg någonstans som 
alltid. Per brukar även kallas för ”Fes-
tivalgeneralen”. Många känner även 
igen honom som travexpert i radio Ska-
raborg.

Per. Hur, var och när startade Töre-
bodafestivalen?

–  Jadu. Det var när vi kom på idén 
att vi skulle fi xa en stor fest för att alla 
i Töreboda skulle komma ihåg Millenni-
umskiftet år 2000. Det blev en välorga-
niserad fest och det gick riktigt bra, så 
efter det så beslöt vi att fortsätta köra 
en fest var tredje år. 

Vi ser runt om i Sverige att många 
festivaler har det väldigt svårt att få 
ihop ekonomin kring sina festivaler och 
fl era av dem går i konkurs. Men ert kon-
cept verkar fungera bra. Varför tror du 
att det är så?

– Vi har ju från början inkluderat 
näringsliv och föreningsliv för att få det 
att fungera. Det har gjort att vi alltid 
har haft en bra grundplåt att stå på, be-
rättar Per. 

Han fortsätter: 
– Utan de ideella krafterna hade vi 

aldrig kunnat genomföra festivalen. Vi 
har ett samarbete med många fören-

ingar i Töreboda och det är faktiskt så 
att vi har varit tvungna att utöka detta 
i år för att kunna klara av bemanning-
en, så det ör fl er föreningar i Töreboda 
med omnejd som kommer att vara med 
i år. Under de åren som vi har hållit på 
så har vi kunnat bidra med närmare 5 
miljoner som går till föreningslivet. Och 
det kan jag säga att det är ett välkomet 
tillskott!

Det verkar som om det inte är några 
problem med att få stora artister till Tö-
rebodafestivalen?

– Jag tror att det beror på att vi re-
dan från början har en bra grundplåt 
i och med bidragen från näringslivet, 
och det har bidragit till att vi har fått 
en bra buffert för att kunna börja jobba 
med för att få hit namnkunniga artis-
ter. Samtidigt har vi sett att förköpen 
har ökat, och det glädjer oss. Vi vill ju 
glädja publiken som kommer och besö-
ker oss. Som det ser ut just nu i festival 
Sverige så har vi bredast koncept. 

Med tanke på den tunga arbetsbör-
dan och att det är mycket att rodda med 
på festivalen. Hur länge orkar du hålla 
på?

– Haha. Du är inte den första som 
frågar mig. Men det som håller igång 

FAKTA: Törebodafestivalen har hållit 

på sedan 2000 och det är den sjätte i 

raden. Flera stora artister har varit med 

på festivalen som t.ex. Carola, The Beach 

Boys, Wilmer X, Markoolio, Hammerfall, 

Amaranthe, The Ark, Mando Diao och 

Asta Kask. Företagen i Töreboda är med 

och sponsrar festivalen och i gengäld får 

företagen en tredagars biljett per an-

ställd. Detta är väldigt uppskattat bland 

personalen då det blir en riktig folkfest i 

lilla Töreboda!  
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Karl Wiktorsson, 

ungdomsansvarig,

IF Metall Västra 

Skaraborg

mig är att festivalen utvecklas varje år 
och allt går smidigare allt efter som. 
T.ex. i år så har vi gjort en del omänd-
ringar i föreningen, vi har infört ett 
nytt biljettsystem som är smidigare och 
vi har stor hjälp av våra föreningar som 
är med och hjälper till. Utan dem hade 
det som sagt aldrig gått. 

Nils Farken

Tomas Hen-
ningsson, NC 
operatör och 
trummis i Elicon 
Band som spelar 
på Norra Scenen 
lördag 4 juli kl. 
17.00.

Första gången som ni är med på fes-

tivalen?

- Nej, detta blir vår sjätte gång. De 

andra gångerna har vi hetat Festival-

bandet. Från början fi ck vi frågan av 

Otto om vi ville vara med och spela och 

sedan dess har vi varit med.

Vad tycker du om årets startfält?

– Helt OK. Bra bredd som ser ut att 

passa alla åldrar. Framför allt är det 

Dj:s med i år som sköter lite dansmu-

sik, det har saknats de andra åren. Men 

för min del saknar jag dansbanan i år 

igen med dansmusik. 



6

2/2015

När jag kommer in på Hälsostudion 

i Skara så möts jag av Eva som är en 

av ägarna till träningslokalerna. Hon 

visar in mig i ett rum där hög musik 

pumpar ifrån högtalarna och det är 

nedsläckt i lokalen. 

Inne i lokalen är det just nu 15 

personer från IAC i Skara som hål-

ler på att genomföra ett pass. Den 

femtonde personen, Jessica Bergne, 

är initiativtagare till denna roliga 

aktivitet. 

– Kom in och sätt dig på en av cyklarna 
och var med vet ja, säger Jessica till 
mig när jag kommer in. 

Tempot på musiken är varierande 
likaså tempot på cyklingen. Jessica 
peppar alla som är med och de ser ut 
att ha en riktigt trevlig och rolig stund 
tillsammans. 

– Det är det som är det viktigaste för 
all sorts träning. Att tycka det är roligt 
att träna samtidigt som det är nyttigt. 

På pass hos IAC i Skara

Stärkta av spinning och muskelvarv

Fakta om hälsoinitiativet. IAC betalar för 

instruktör och hyra av lokal på Hälsostu-

dion. Hälsostudion ägs idag av tre töser; 

Eva, Nina och Harriet. Lokalerna fl yttade 

de in i september 2012. 

Initiativet till att börja med detta 
var när Jessica hade utbildat sig till in-
struktör och gick in till personalchefen 
och frågade om inte detta vore något 
för företaget att köra igång. Personal-
chefen nappade på betet med en gång 
och tyckte att detta vore en bra grej att 
vara med på. Sagt och gjort så drog det 
igång med 15 tillfällen under hösttermi-
nen 2014 med två pass efter varandra. 
Först spinning sedan ett så kallat mus-
kelvarv. Under 2015 kommer det även 
att vara 15 pass per termin. 

Hur många är ni som är med från 
IAC?

– Vi är 30 stycken som dyker upp 
med jämna mellanrum. Oftast är vi 
runt 20 personer. Det är ganska lagom 
att ha i en grupp. Vi har en begräns-
ning i spinning salen då det bara fi nns 
24 cyklar för deltagare. 

Märker ni att det har blivit någon 
skillnad på de som är med?

– Ja, absolut! De som har varit med 

ett tag har märkt att deras kondis har 
blivit bättre, att krämpor har blivit 
mindre osv. En sak som vi inte hade 
räknat med är att sammanhållningen 
på jobbet har blivit mycket bättre. Det 
sociala livet har även förändrats efter-
som det är både tjänstemän och kollek-
tiv som är med. Nu pratas det spinning, 
träning och muskelvarv på fi karaster-
na. Detta har även bidragit till att även 
cheferna vill vara med och träna. Här 
är alla lika och det snackas inte jobb 
under träningen. Det har jag sagt till 
dem i början så det förstår de som kom-
mer hit, säger Jessica. 

 Muskelvarvet som är efter spinning 
passet består av olika stationer vid ma-
skiner och bollar. Det är till för att trä-
na alla muskelgrupper. 

– Vi kör varje söndag oavsett väder-
lek eller om det är en helgdag. Det är 
viktigt att alla vet att det är varje sön-
dag för att få kontinuitet i träningen. 

Text & foto: Nils Farken

Muskelvarvet, som genomförs efter spinningpasset, består av olika stationer 

vid maskiner och bollar. Muskelvarvet är till för att träna alla muskelgrupper. 
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Lars-Olof Malmborg,
Swedish Moduls Emtunga:

Eva Larsson,
Petainer Lidköping

Annika Hellstrand,
Volvo GTO 

Tomas Andersson, 
Volvo GTO

– Apple.

– Apple.

– Va? Fråga inte mig. Vet inte.

– Android.

Hamburgare
Även förtroendevalda behöver äta 

ibland. Ett mål i farten mellan uppdra-

gen, hamburgare och ”riktig” pommes.

– Vad ska man säga, Sibylla, det är ju 

mat och kultur på samma gång, säger 

Mikael.

Dagens fråga: Apple eller Android?

Mikael 

Gustavsson, 

Lidbil 

Lastvagnar

Korsords
vinnare! Korsord 

på sidan
13

Har du en inneboende talang som 

inte fått blomma ut ordentligt?

Vi vill ha in folk som kan/vill 

teckna, med glimten i ögat, träffsäkra 

och aktuella ämnen. Kanske har du 

ämnen själv du vill få ner på papper, 

kanske vi vill ha en speciell inriktning i 

ett temanummer.

Du tecknar, vi funderar. Vi vill ha in så 
många förslag och exempel som möjligt. 
Kanske vi kontaktar just dig för att se 

Gillar du att teckna? Provteckna åt oss.
om du kan bli vår ”hustecknare” i fram-
tiden.

Skicka in några prov
Vill du skicka digitala prov så skicka 
till: christer.andreasson@ifmetall.se

Vill ni hellre skicka pappersprov, 
skicka till:

Christer Andreasson
IF Metall Västra Skaraborg
Fabriksgatan 4
53130 LIDKÖPING

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 1

1:a pris Birgitta och Hasse Kull, Hjo

2:a pris  Torsten Börjesson, Skövde

3:e pris Sigrid Thieme, Lidköping
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Residentsrallyt är inne på sitt 23:e år i år

– Vi räknar med 350 fordon i år
Jag får en pratstund med Lennart 

Robertsson, en av drivkrafterna i Ma-

riestads motorhistoriska sällskap, och 

som arbetar på Electrolux i Mariestad.  

Det startar 27/6 från Karlsholmes Fol-
kets Park i Mariestad och går en slinga 
på cirka 8,5 mil för bilar och cirka 6 mil 
för mopeder, fortsätter han.

Man räknar med ungefär 350 styck-
en bilar, mopeder, mc och lastbilar i år.

09:30 är det start för bilrundan, och 
mopeder startar 10:00

– Just mopederna har blivet popu-
lärt med deltagare långväga från både 
Göteborg och Umeå genom åren, säger 
Lennart.

– Vi avslutar kvällen med en bit mat 

och en folkfest i parken, fortsätter han.
Anmälan till rallyt är öppen fram till 

10 juni för bilar, och 17 juni för mope-
der, så när denna tidning kommer ut är 
det så gott som för sent att anmäla sig, 
men det fi nns ju alltid nästa år. Dess-
utom är det inte för sent att åka och be-
skåda ekipagen på plats den 27 juni.

Per-Agne Andersson

I skrivande stund så har det hänt 

mycket i Riksdagshuset, en Allians 

som börjat skruvat på sig gällande 

Decemberöverenskommelsen. En Al-

lians som börjat ifrågasätta sittande 

statsminister och dess samarbetsparti 

för att kunna styra landet i minoritet.

Så hur påverkar det dig? Som 

IF Metallare hoppas vi att du ska en få 

någorlunda insikt i vad  förbundet (IF 

Metall) har jobbat för dig som med-

lem i denna mandatperiod med ett 

Socialdemokratiskt styre i minoritet.

Perspektiv på politiken: 

Om landets minoritetsstyre, vårbudget
Tyvärr så innebär det en rad förhand-
lingar och komprimisser som i sin tur 
resulterar i negativa beslut som kan 
tolkas som ett ”valsvek” i gemene mans 
perspektiv. Detta är ju olyckligt anser 
vi. För att detta ska få upprättelse ville 
vi ge vår syn på saken.

Detta har IF Metall jobbat för
• Höjd A-Kassa
Förslaget innebär att den högsta dag-
penningen höjs till 910 kronor vilket 
gör att den som har en månadsinkomst 
på upp till 25 000 kronor får 80 procent 

av sin inkomst de första 100 ersätt-
ningsdagarna. Den nuvarande högsta 
dagpenningen är 680 kronor per dag.

• Höjd sjuk- och 
aktivitetsersättning
Förslaget innebär att procentsatsen 
vid beräkning av hel inkomstrelaterad 
sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 
64 till 64,7 procent av den försäkrade 
personens antagandeinkomst. Antagan-
deinkomsten är genomsnittet av inkom-
sterna under ett antal år före sjukfallet. 
Förslaget föreslås börja gälla den 1 ok-
tober 2015.

Vårbudgeten
Det negativa i Vårbudgeten är att det 
inte har pratats om Bemanning/Viss-
tidsanställning och ej heller 90-Dagars 
garantin, vilket av förbundets medlem-
mar ses som ett ”valsvek”. Till detta 
tillkommer höjd bensin/diesel skatt osv. 
Detta ska vi försöka att återkomma till 
vid ett senare tillfälle. Men detta slår 
hårt mot medlemmar i IF Metall, det är 
vi medvetna om. 

Decemberöverenskommelsen
1. Den statsministerkandidat som re-
presenterar största partikonstellatio-

Regeringens förslag innebär att den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor vilket 

gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin 

inkomst de första 100 ersättningsdagarna. 
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– Tillsammans med ”Old Ox Moppe-

riders” är vi i full gång och planerar 

årets rally, säger Lennart Robertsson, 

en av drivkrafterna i Mariestads 

motorhistoriska sällskap.

en och decemberöverenskommelsen
nen släpps fram vid en omröstning i 
riksdagen om talmannens förslag. Det 
sker genom att övriga partier som står 
bakom överenskommelsen lägger ned 
sina röster.

Här har Socialdemokraterna lovat 
något de inte lovade före valet, nämli-
gen att släppa fram en borgerlig reger-
ing om alliansparterna är större än de 
rödgröna

2. En minoritetsregering ska kunna 
få igenom sin budget. Om det fi nns 
en risk för att förslaget skulle falla 
avstår övriga partier som står bakom 
överenskommelsen från att delta i 
omröstningen.

De borgerliga har ändrat sig från i 
höstas när de röstade på sin budget, 
trots att de visste att Sverigedemokra-
terna också skulle ställa sig bakom de-
ras budgetförslag.

3. Utbrytningar ur budgeten ska inte 
vara möjliga.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
lovar att inte upprepa fjolårets beslut 
i riksdagen att i efterhand riva upp en 
inkomstskattesänkning för högre in-
komster efter att budgeten beslutats i 
sin helhet.

Källor:
www.regeringen.se
dn.se/nyheter/politik/sa-fungerar-
decemberoverenskommelsen/

4. Överenskommelsen pekar ut tre po-
litiska områden för samarbete och sam-
tal: försvar och säkerhet, pensioner och 
energi.

De borgerliga har släppt in Miljöpar-
tiet i de blocköverskridande samtalen i 
pensionsgruppen. Dock är MP inte del 
av pensionsgruppen, utan deltar bara 
med så länge partiet sitter i regeringen.

Decemberöverenskommelsen tilläm-
pas första gången när regeringen lägger 
fram vårpropositionen i april 2015.

Glenn Wacker 

Statsminister Stefan Löfven (t.h.) under ett av hans många arbetsplats-

besök under tiden som ordförande i IF Metall.
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Hova Riddarvecka 4–12 juli

Wadsbo Härskri – historiskt inslag
Alla har vi lekt riddare och prinses-

sor när vi var små. Att få springa 

runt i skogen och fajtas. Det är det 

första som slår mig när jag kommer i 

kontakt med dessa killar som håller 

på med detta. Att uppleva historiska 

slag. Att bygga sin egen utrustning. 

Att få smida sitt eget svärd.

För det är det de gör i Wadsbo 

Härskri. 

Så min första fråga till 
Marcus Johansson (bil-
den) som är ordförande 
i föreningen måste ju 
vara:

Vad är det ni håller 
på med egentligen?

– Vi håller på med 
något som kallas här-
kamp bland annat. Här-
kamp är ett stridssätt 
som fanns på vikinga och 
medeltiden. Det är även 
ett sätt att återskapa 
slag. Vi kallar det histo-
riskt återskapande. Vi 
brukar även kalla det för 
Praktisk arkeologi.

Praktisk arkeologi, 
hur menar du då?

– Jo, jag menar att de som är med i 
föreningen har även ett historiskt in-
tresse och det vi försöker göra när vi 
återskapar slag är att det bör likna det 

som var i verkligheten, både med ut-
rustning och med hur det gick till. Sen 
skall framförandet vara tidstypiskt.

Hur kommer det sig att du började 
med detta?

– Man kan nog säga att Hova rid-
darvecka bär skuld till detta, förklarar 
Marcus. När jag var där och såg torner-
spelen 2006 så kom jag i kontakt med 
några personer från ryttargruppen som 
värvade mig. Samtidigt så var det en 
kompis som var med i tornerspelen, så 
jag var inte svårövertalad. Jag har all-
tid varit intresserad av historia så detta 
kändes som om allt föll på plats. 

– Vi startade sedan vår förening 
2008 och har hållit på sedan dess. Vi 
gör allt från att göra uppvisningar för 
skolklasser, bygga upp stora shower 
med upp till 100 personer. Vi har även 
gjort show där vi gör ett slag i mörker 
med brinnande mantlar och brinnande 
svärd. Det ger en ganska bra effekt på 
framförandet. 

– Tornerspelen är mest för uppvis-
ning där vi går in i olika roller och spe-
lar fullt ut med de olika karaktärerna. 
Vi brukar även ha vikingaträffar men 
det är mest för eget nöje, där vi delar 
erfarenheter och deltar i kamper. 

– En kul grej som vi gjorde för någ-
ra år sedan var att vi spelade upp den 
tecknade Robin Hood. Vi tog på oss 
strumpor på näsorna och spelade ga-
mar bland annat. Det var uppskattat. 

Då kommer ju en fråga som jag re-
dan tror jag vet svaret på. Är det bara 
på Hova Riddarvecka som ni är verk-
samma?

– Svaret är ju då självklart då nej. 
Vi är verksamma under hela året men 
just när det gäller tornerspel och upp-
visningar så är det mest på de varma 
månaderna på året som det är mest po-
pulärt. På vintern är vi iväg på träffar 
runt om i norden men mest i Sverige 
och Norge där härskri är mest utbrett.

Vad brukar ni göra på Hova Riddar-
vecka?

– Förr om tiden var vi med på tor-
nerspelen men de senaste åren har vi 
hållit på med bågskyttetävlingar, pro-
va på härskri, hantverk, förevisning 
av riddarutrustning och kläder som är 
egengjorda.

Vilka är det som är med i förening-
en? Måste man vara av något speciellt 
virke?

–  Nej. Vem som helst kan vara med 
om man bara är med på föreningens 
stadgar, det vill säga ha ett historiskt 
intresse, ha ett intresse för historiska 
slag och kamper. De som är med idag 
har lite olika bakgrunder men mest är 
det personer med arbetarbakgrund och 
handlag för hantverk. Man behöver inte 
vilja visa upp sig och man behöver inte 
ha skådespelartalanger, för det fi nns 
annat man kan göra i föreningen. 

Nils Farken

FAKTA: Marcus Johansson och Hova riddarvecka
Marcus Johansson
Ålder: 38 år

Yrke: Reperatör på Daloc AB i Töreboda. 

(Även ordförande i Wadsbo Härskri)

Bor: I Hajstorp utanför Töreboda.

Speciell egenskap: Ett driv och stort in-

tresse för historia.  

Hova Riddarvecka
http://wadsboharskri.webs.com/

http://www.riddarveckan.com/

Går av stapeln i Hova varje år v. 28, dvs 

i år den 4-12 juli. 

 Hämtat från hemsidan:

”Riddarveckan är en förening som star-

tade 1990 tack vare att riddaren Per 

Nilsson fl yttade till Hova. Alla trodde 

inte på idén från början. Första Riddar-

veckan var betydligt mindre än dagens 

evenemang och har utvecklats mycket. 

Riddarbyn har ökat med ca 142 stånd, 

för byn fanns inte till att börja med.”
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Hertig Christer

Hertigrutten i Skövde
– motorarrangemanget 
till stöd för barncaner
Han är i princip pappa till att for-

donsträffarna på torget i Skövde har 

kommit till. Han var den som drev 

arrangemanget runt så att Corvet-

teklubben Sverige hade sin årsträff i 

länet för ett par år sedan. 

Christer Doverfors är också den som 
dragit igång Hertigrutten i Skövde. Gi-
vetvis är han inte själv om detta. Frun 
Margareta och några kompisar till pa-
ret håller i trådarna så att det blir av 
överhuvudtaget.

Gillar Volvo
Volvofanatiker är han. Jobbar på Volvo 
GTO i Skövde och åker Volvo sedan 
många år tillbaka. Men då solen börjar 
värma på våren så gäller något helt an-
nat. Då tar Christer och Margareta Do-
verfors fram sin fi na och extrautrustade 
och lite ombyggda Chevrolet Corvette 
från 2014. Det blir många mil på som-
maren säger han. De åker på de fl esta 
bilträffarna i Västsverige.

Lördag 4 juli
Men den 4 juli så hinner paret inte åka!  
Då har man hand om start och mål på 

Hertig Johans torg i Skövde. Därav 
namnet. Skaraborgs MC Touring Club 
och All Star Cruisers Skövde är också 
medarrangörer och sponsorer.

Allt till kampen mot cancer
– Alla pengar går oavkortat till Barn-
cancerfonden!

Och ändå är det lite knivigt att få 
tag i sponsorer!  Sponsorer behövs till 
prisbordet. Ett IF Metall-företag som 
ställer upp är Furhoffs i Skövde.

Man kör en Bingorunda på ca 10 mil 
på natursköna vägar.

Åt båda hållen
Man åker åt båda håll på rundan. Allt 
för deltagarnas säkerhet och så är det 
ju jättetrevligt att möta fi na fordon ut-
med vägen också. MC, Moppe, vanlig bil 
eller entusiastfordon spelar ingen roll. 

– Alla är välkomna säger Christer!
Väl mött på torget i Skövde den 4 ju-

li på förmiddagen!   

Mer information fi nns på Facebookgruppen ”Hertigrutten”

Jonny Alfredsson

Christer 

Doverfors
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Utställningen som pågår från 16 april 2015 till 17 januari 2016, 

handlar om Lidköping som industristad under 100 år.

Utställningen är ett samarbete mellan IF Metall 

Västra Skaraborg och Väner-

museet i Lidköping.

Det började med ett bryggeri, en 

tobaks- och en tändsticksfabrik. 1875 

startade Lidköpings Mekaniska Verk-

stad, ”Meken”, som har verkat i mer 

än 140 år nu. SNA Europe och Lidan 

Marine är två andra verkstadsföretag 

med gamla anor. Sågblad och moto-

rer var stora produkter i början.

I början av 1900-talet förvandlades den 
gamla handels- och hantverksstaden 
Lidköping, grundad 1446, till länets 
största industristad. Nu etablerades 
bland annat ett sockerbruk och en pors-
linsindustri. På 1950-talet började en 
österrikare tillverka plastfl askor.

Rörstrand slog igen 2005 medan 
plastindustrin fi nns kvar, med mer än 
300 anställda på de olika företagen. 
Lidköping har utmärkts av en allsidig 
industri, med många företag inom fl era 
olika branscher. Staden klarade också 
den industriella omvandlingen fram till 
1980-talet bra.

Industrialismen innebar att ett nytt 
samhälle växte fram. Präglat av skor-
stenar och stämpelur, trångboddhet och 
dålig arbetsmiljö, folkpark och fackför-
eningar, nya bostäder och framtidstro. 
Av ett nytt sätt att arbeta och leva.

Klockans betydelse
Arbetets organisering i fabriker innebar 
en annan syn på tiden. I jordbrukssam-
hället styrdes arbetet av årstider och 
dygnsrytmer. I industrisamhället fi ck 
klockan en stor betydelse. 

För att fabriksledningen skulle ha 
kontroll över arbetarna infördes stäm-
pelklocka, som registrerade när arbeta-
ren kom och gick från arbetet. Arbets-
dagens början och slut, samt raster, var 
exakt angivna. 

De enskilda arbetsuppgifternas ut-
förande studerades och mättes, ibland 
ner till en hundratusendels sekund, för 
att arbetet skulle ske så effektivt som 
möjligt. 

– Lidköping var arbetarstad förr än 
den är idag. Jag minns när man cyk-
lade hem, när det ramla ut fl era tusen 
personer på gatan från Meken och Rör-
strand. Det var ren livsfara, berättar 
Uno Johansson, anställd på IF Metall i 
Lidköping.

Varslet blev en chock
Den högindustriella epoken varade från 
1930 till 1980. 1979 kom det första sto-
ra varslet på Meken som en chock. ”Det 
hade alltid varit en trygg arbetsplats, 
som kommun, som tog hand om sina 
anställda”, berättar en arbetare.

 De som miste jobbet i fabriks-
nedläggningar på 1940–60-talen fi ck 
snabbt nya industriarbeten. Sedan blev 
det svårare.

För att se mer, och för att få den 
kompletta historien, besök Vänermu-
seet i Lidköping och förkovra dig ännu 
mer – det är det värt.

Eli Abadji

llningen är ett samarbete mellan IF Metall

a Skaraborg och Väner-

et i Lidköping.

Lidköping under ett omvälvande århundrade

Från porslin till plast
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Box 84, 541 22 Skövde. Senast den 31 augusti 2015 

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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Pani ligger i natursköna Lavad, mel-

lan Lidköping och Grästorp. Pani har 

haft en mycket positiv utveckling de 

senaste åren. Man har orienterat sig 

mer och mer mot grövre bearbet-

ning och investeringarna har inriktas 

mot större, moderna maskiner samt 

effektiva verktyg och hjälpmedel. Alla 

kollektivanställda på arbetsplatsen är 

medlemmar i facket.

Håkan, du är en av 21 IF Metallare som 
jobbar på Pani. Hur gick det till när du 
valde att bli medlem i facket?

– Jag var medlem i Byggnads i bör-
jan. När jag började på Pani ville ar-
betsgivaren att jag ska vara med i IF 
Metall, så gick jag med. En stor fördel 
med en arbetsplats som har kollektiv-
avtal är att man blir försäkrad på job-
bet och fritiden. Även lönebildningen 
blir rätt på arbetsplatsen och hamnar 
inte lägre än riksavtalet.

Varför tror du att arbetsgivaren ville 
att du skulle vara medlem i facket?

– Jag tror att arbetsgivaren vill ska-
pa gemenskap och solidaritet på arbets-
platsen så att alla är lika värda!

Har du utnyttjat dina kollektivav-
talsförsäkringar någon gång?

– Nej, jag har inte behövt det än! Jag 
har aldrig skadat mig på jobbet. Jag 
deltog i en kurs på Axevalla folkhögsko-
la för ett tag sedan och lärde mig mer 
om facket och försäkringarna.

Varför deltog du på en facklig kurs?
– Jag var kontaktombud på min ar-

betsplats och deltog då i en kurs för för-
troendevalda som var mycket bra.

Har du fått hjälp från avdelningen 
med någon fråga?

– Jag har inte behövt personlig hjälp 
ännu, men hjälpen fi nns säkert där om 
man behöver den.

Vad tror du om framtiden som indu-
striarbetare i Sverige?

– Industrin är nyckeln till allt egent-

Håkan Ottersten, Pani Mekaniska

– Företaget har hittat en stark nisch

ligen. För att samhället ska utveck-
las så måste även industrin utvecklas. 
Tyvärr så är det ett fåtal som är kvar 
inom industrin idag. Det sorgligt då det 
känns som om att vi är på väg att bli 
utrotningshotade!  

Ni är en mycket speciell arbetsplats 
mitt på landet. Jag blev själv impone-
rad  av er produktion. Hur lyckas ni?

– Vi jobbar mycket med precisions-
bearbetning av grövre mekanikobjekt 
med moderna CNC-maskiner. Fast i 
lantlig miljö... I dagens läge måste man 
ha en nisch! Detta gäller egentligen för 
alla branscher, inte bara för industrin, 
om man vill att verksamheten ska ut-
vecklas!

Eli Abadj

– Vi håller till i en lantlig miljö och jobbar mycket med precisionsbearbetning av 

grövre mekanikobjekt med moderna CNC-maskiner, säger Håkan Ottersten.



15

Var med i världens enklaste tävling!
Vi vill kolla hur många som läser vår 

tidning, och hur gör man det på ett 

enkelt sätt? Efter en stunds ”brain-

storming” i redaktionsrummet kom vi 

på att ”peka” är enkelt.

Så, vi presenterar en QR-tävling, allt 
du behöver göra är att rikta din smart-
phone på vår QR-kod pre-
senterad här. Bekräfta och 
skicka iväg ett SMS och du 
är med.

Tävlingen kräver dock att 
du ha en smartphone med 
programvara för att kunna 

läsa QR-koder. Om du inte har rätt pro-
gram i telefon så sök efter ”QR” i an-
tingen app-store, playbutiken eller win-
dows phone store.

Ett nummer per person
Telefonen kommer att vilja skicka ett 
SMS till vårt SMS-nummer, detta an-

vänder vi att identifi era dig 
med. Du kan bara tävla en 
gång med ett nummer, och 
du får bara använda ett num-
mer per person, tanken är ju 
att vi ska se hur många lä-
sare vi har.

Vi kommer 
att dra två vin-
nare den 27 juli 
som kommer 
att presenteras 
i nummer 3, 
vinnarna kom-
mer att kontaktas innan.

Priserna för både första och andra 
pris är 10 trisslotter, inte dålig vinst-
chans för några sekunders arbete?

Tänk på: Det kan fi nnas en kostnad 
relaterad till tävlingen för ett SMS. 
Eventuell vinstskatt betalas av den täv-
lande.

Böcker sporrar Ann-Marie
Under mars 2015 gick ”Läs för mig” 

på Lidköpings Bibliotek. Eli Abadji 

intervjuade Ann-Marie Lagerstrand, 

Swegon AB, Kvänum om hennes 

upplevelse.

Du var med på läs för mig vad tyckte du 
om den dagen?
– Jag tyckte att den var givande, en in-
tressant dag, man fi ck inblick i hur det 
är att vara författare. 

Varför var du där den dagen?
– Jag har alltid tyckt att läsning är vik-
tigt för barn, men inte att det var så 
viktigt. 

Vad tyckte du om Linda Palms böcker?
– Jag tyckte att dem var bra. Jag tänk-
er mig att hon förstår hur ett barn 
fungerar. 

– Hon var en barnpedagog. Jag viss-
te inte att det var så mycket research 
för att göra en barnbok med genusper-
spektiv. 

–  Som vuxen författare har man in-
te dom ramarna.

Borde andra vara med?  
– Jag tycker att alla ska ta chansen och 
åka på det här, ni som har barn och 
barnbarn, det är väldigt intressant och 
givande. Gör det.

Ann-Marie Lagerstrand, Swegon AB, 

Kvänum

Utbildningar som är på gång?  Vårens utbildningar är förbi när denna tidning 
kommer ut, men tidigt i höst startar det igen, detta innebär att en del 
utbildningar ska anmälas till riktigt snart. Det som är aktuellt är:
Agera #3  V 37, 40, 44 (7-9/9 + 28/9-1/10 + 26-28/10)

Medbestämmandelagen  V 37 (10/9)

Avtalsutbildning  V 38 (14-16/9)

Repskapsutbildning  V 38 (16-17/9) OBS! Nu, två dagar

Bättre Arbetsmiljö BAM  V 38-42 (17, 24/9+1, 8, 15/10)

Ergonomi/Förslitning  V 41 (5-7/10)

STUDIENYTT: Höstens utbildningar
Vår studiefolder 
fi nns även till-
gänglig om du 
skulle missat den. 
Ta hem den från 
vår hemsida, med 
QR-koden, eller 
kontakta avdelningen så skickar vi 
ut den. 



Så räknar du ut semesterlönen

Så räknar du ut semesterdagarna

Lägsta semesterlön – balkongtillägget
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xMånadslön

26 250

Rörliga tillägg

23 500

Antal betalda semesterdagar

Antalet anställningsdagar1

25

13 procent

0,13

25

365

365

12,32           

180 25

0,8 procent

0,008

fast tillägg per dag

210 kronor

rörligt tillägg per dag

122 kronor

Betalda semesterdagar

Semestertillägg

332 kronor

Exempel:
Månadslönen för Anna är 26 250 kronor. 
Hon arbetar på ett företag som går under Teknikavtalet IF Metall.

Rörliga tillägg
totalt 23 500 kronor i ersättning för obekväm

som avrundas till 13 betalda semesterdagar.

Kronor per dag

Exempel

13 betalda semesterdagar
plus ytterligare 12 obetalda.

1 Under tiden den 1 april–mars
2 Observera att decimaltal alltid avrundas uppåt.

Lisa började sin anställning som reparatör den 3 oktober 2014.

Lägsta semesterlön är en garanti 
för lågt avlönade medlemmar att 
få ut en extra slant till semestern. 
Många medlemmar tvingas av 
ekonomiska skäl att tillbringa 

därav uttrycket balkongtillägg.

Teknikavtalet IF Metall
Motorbranschavtalet

Allokemisk Industri
Kemiska fabriker

Samhall 1 216 
1 342
1 333
1 299
1 299

Giltigt från
1/4
1/5
1/4
1/4
Hela perioden 
 

Viktigt att notera:
Lägsta semesterlön 2015 
inom Teknikavtalet IF Metall 
är 1 299 kronor per dag 
inklusive ordinarie lön.

Arbetar du inom Teknik- 

månadslön som understiger 
24 055 kronor inklusive    
rörliga tillägg berörs du av 
det så kallade 
“balkongtillägget”.

OBS! Räkneexemplet 
nedan gäller för dig som 
arbetar inom Teknikavtalet 
IF Metall. I medlems-
portalen, som du når via 

kring beräkningen av 
semesterlön alternativt 
semesterersättning inom 
några av de större avtals- 
områdena.

Semester 2015


