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Laddi vill inte 
till Skövde 3

Veronica – ny 

Den 17 september väljer du hur 
mycket du kan få från a-kassan

Visste ni att om du är arbetslös i en moderat värld så måste du ta ett 
anvisat arbete även om inkomsten för det jobbet understiger 80 
procent av din dagpenning?

Så här är nivåerna som moderaterna vill införa:

Efter 100 dagar 64% av ursprunglig lön
 200 dagar 56% av ursprunglig lön
 300 dagar 33% av ursprunglig lön

Detta blir i praktiken (baserat på en ersättning på 17 000kr)

Efter Högeralliansen Socialdemokratisk regering
100 dagar 10 880 kr/månad 12 240 kr/månad
200 dagar 9 520 kr/månad 12 240 kr/månad
300 dagar 5 632 kr/månad 12 240 kr/månad

Rösta rätt den 17 september – Rösta S

Christer Andreasson

Din röst i valet 
kan påverka ungdomars 
trygghet i arbetslivet
Ungdomsarbetslösheten är en fråga som vi måste ta på allvar, men 
inte genom att ge yngre otryggare anställningsformer och sämre vill-
kor på arbetsmarknaden som Centern föreslår.

Förra sommaren kontaktade 6 000 ungdomar LO:s hjälptelefon på 
grund av oklarheter och frågor angående deras arbete. Med Centerns 
förslag kommer garanterat denna siffra bli högre.

Vi anser att ungdomars ställning på arbetsmarknaden måste för-
bättras, genom tryggare anställningsformer och bättre villkor.

IF Metall Östra Skaraborg

Laddi vill inte 

Rösta på 
en arbetare 6
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ledaren

Söndagen den 17 september går Sveriges befolkning till 
Riksdagsval för att välja den lagstadgade församlingen 
som kommer att ha till uppgift att leda Sverige som land 

i fyra år framåt.
Det pågår en intensiv debatt där alla partier bjuder över var-

andra vad gäller frågan om att få så många röster som möjligt.
Visst kan det vara tjatigt att höra alla argument för eller 

emot från respektive partiers intentioner att få majoritet att 
leda Sverige under nästa mandatperiod. 

Men detta är också demokratins grunder som bygger på att 
alla ska få uttrycka och framföra åsikter i alla områden där vi 
alla kan vara med och påverka.

Att ha en villfarelse om att det kvittar vad jag tycker, 
eller att jag struntar i att gå och rösta är lika felaktigt 
som att säga att jag behöver ingen mat, jag klarar mig 

själv ändå.
Lika felaktigt är det att tro att det spelar ingen roll vilket 

parti/politiskt block som styr landet, de som styr tycker ändå 
likadant.

Men faktum är att det är stora skillnader beträffande synen 
på välfärd, arbetsrätt och trygghet mellan de politiska blocken. 

Alliansen med Moderaterna i spetsen står för en uppfattning 
att Du ska klara Dig själv så länge som möjligt och har Du 
problem skall ersättningarna vara så låga som möjligt, vilket 
leder till att det enbart ska löna sig med att arbeta oavsett hur 
illa jag mår.

På den Rödgröna sidan med Socialdemokraterna som 
tongivande parti är det trygget, välfärd och arbete som är det 
grundläggandet tema i deras politik och det innebär att alla 
ska vara med och ingen ska behöva stå utanför.

Så för mig som löntagare är valet av var min röst hamnar 
avgörande på vilket block som främst betonar vikten av 
stötta oss och driva våra frågor.

Så därför uppmanar jag Dig som läser detta att gå till val-
lokalerna den 17 september och lägga Din röst på det parti som 
stöttar oss löntagare.

Mitt val har jag gjort redan och det blir socialdemokraterna.

Kenneth Eriksson 
Ordförande  
IF Metall Östra 
Skaraborg

Valet 17 september  
har betydelse

Visste du att
det numera finns ett tak och ett golv på 
din fackavgift?

Högsta fackavgift som din arbetsgiva-
re kan dra är 500:– per månad, samtidigt 
finns det en lägsta nivå på 200:– per må-
nad. (100:– per månad om du studerar och 
har studiemedel)

Sven Age Egeriis

Visste du att 
det har dragit igång ett stor EU-finan-
sierat utbildningsprojekt rörande jäm-
ställdhet, mångfald och integration?

Se vad det handlar om på: http:/flc.nu/m3
En informationsfolder kommer att fin-

nas till hands under hösten 2006.
Christer Andreasson

Amerika – Amerika
I Sverige har vi alltid tagit till oss allt som 
kommer från Amerika, bara det kommer 
från ”andra sidan pölen” så fungerar det 
för oss.

Bilar, stora som hus och dricker tre liter 
milen, hamburgare så stora att fetma blir 
vårt senaste folkhälsoproblem, bourbon – 
en whisky så hemsk att de skotska bryg-
garna vänder sig i sina gravar.

Allt detta har vi tagit till oss, det har 
kommit smygande på nått sätt så att vi 
inte reagerat på det. Nu är det dags för 
nästa steg.

Moderata samlingspartier har en klar 
idé om hur i ska klara oss i detta land. Vi 
ska inte längre konkurrera med vår kun-
skap, utan med våra löner. För att  klara 
detta föreslår man så låga nivåer att män-
niskor är tvungna att ta dubbla jobb för 
att överleva.

Jag trodde i min enfald att det var just 
problemet att hitta ett jobb som gjorde 
folk arbetslösa.

När man är arbetslös i en moderat värld 
så får man efter 300 dagar 7 040 kr i er-
sättning före skatt. Då tvingar man den 
arbetslöse att ta ett jobb med 80 procent 
av den nivån, alltså 5 600kr i månaden, 
före skatt. För att leva på det så gäller det 
nog att ha ett par miljon-arv  på banken.

Har ni sett filmen ”Amerika-Amerika”?  
Om ni inte gjort det rekommenderar jag 
er att genast göra det, den väcker en och 
annan tanke. 

Christer Andreasson
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Samhall i Lidköping och Falköping kom-
mer att läggas ner vid årsskiftet för att 
flyttas till Skövde.

Orsaken till detta beslut är att Samhall gör 
stora förluster på dessa platser. Samhall 
kommer dock att försöka få ut så många 
som möjligt på andra jobb i närheten av 
sitt boende.

Idag jobbar cirka 100 personer på ba-
sen i Falköping och 90 personer i Lidkö-
ping. Ingen kommer att bli övertalig, utan 
alla kommer att erbjudas jobb i Skövde 
om man inte kan hitta en annan lösning 
på hemmaplan.

Juha Vuori och Laddi Olsson är myck-
et besvikna på det som sker nu. En kata-
strof, säger de. Enligt dem är den största 
orsaken till problemen en handlingsoför-
mögen ledning som inte lyckats med att 
få in de nya jobb till Lidköping som krävts 
för att överleva. De har koncentrerat sig 
för mycket till Ikea som man numera tap-
pat som kund då man har misskött sina 
åtagande dit.

Varken Juha eller Laddi vill följa med 
till Skövde utan hoppas på jobb i Lidkö-
ping.

Samhall lägger ner verksamhet

Juha Vuori, Laddi Olsson och Christer Mellström

Veronica Söderlund, 33 år. Ny ombuds-
man i IF Metall Östra Skaraborg

Veronica Söderlund anställdes på IF Me-
tall Östra Skaraborg som ombudsman 
den 29 maj 2006.

Veronica har arbetat på Volvo Person-
vagnar och Volvo Powertrain, Skövde se-
dan 1994.

– Mitt fackliga engagemang började 
som kontaktombud för min avdelning.

1998 blev jag invald i klubbstyrelsen 
och har haft ansvaret för ungdoms- och 
studiefrågor.

De två senaste åren var jag vald till kas-
sör i klubbstyrelsen och vice ordförande 
för ett av gruppområdena på Volvo Po-
wertrain.

Jag har ett stort intresse av att bidra till 
att fackliga verksamheten utvecklas både 
beträffande medlemmarnas möjlighet till 
utbildningar och medlemmarnas löne- 
och anställningsvillkor, säger Veronica.

Veronica blev ny ombudsman
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Personalen
På bilden ser vi framifrån från vänster 
Robert Bengtsson, Merja Mäkinen, Per-Owe 
Fredriksson, Uno Johansson, Susanne Berglund, 
Per-Anders Andersson, Christina Pettersson, Annelie 
Gustavsson, Gull Marie Elmstrand, Lars Karlsson, 
Ann-Katrin Andersson och Svend Åge Egeriis

Det har hänt mycket i och med samman-
slagningen av Metall & Industrifacket.

En sak som märks med en gång är vår ex-
pedition som numera fi nns i Rörstrands 
gamla lokaler. Längst bort mot Bahco, En-
tré 7.

Ny lokal, ny personal & nya kommitté-
er är några av resultaten. 

Här går vi igenom lite av det hela i en 
snabbpresentation:

Personal: 
Christina Pettersson sköter A-kassan och 
har tidigare varit på avd. 13 i Industrifac-
ket.

Merja Mäkinen sköter A-kassan och har 
tidigare varit på avd. 225 i Skövde.

Lars Karlsson sköter medlemsärenden 
och har tidigare vart på avd. 28 i Vara.

Ann-Katrin Andersson sköter medlems-
ärenden och har tidigare vart på avd. 133 
i Lidköping.

Svend Åge Egeriis är kassör och om-
budsman och har tidigare vart på avd. 28 
i Vara.

Per-Anders Andersson sköter bokfö-
ringen och har tidigare varit på avd 28 i 
Vara och avd 133 i Lidköping.

Uno Johansson sköter försäkringsä-
renden och har tidigare arbetat på Rör-
strands i Lidköping.

Per-Owe Fredriksson är ombudsman 
och har tidigare varit detta i avd 19 Ma-
riestad.

Susanne Berglund är ombudsman och 

har tidigare varit detta i avd 133 Lidkö-
ping.

Robert Bengtsson är ombudsman och 
har tidigare varit detta i Industrifackets 
avd 13 i Skövde.

Annelie Gustavsson arbetar med bok-
föring och har tidigare arbetat i avd 133 
Lidköping.

Gull Marie Elmstrand arbetar med med-
lemsredovisning och har tidigare arbetat i 
avd 19 Mariestad.

Kommittéer:
Ungdomskommitté
Madelene Persson, anställd på Vianor i 
Vara är verksamhetsansvarig och skall ta 
hand om:

Ny lokal, ny personal och nya kommittéer i avdelning 28

Personalen
På bilden ser vi framifrån från vänster 
Robert Bengtsson, Merja Mäkinen, Per-Owe 
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De verksamhetsansvariga 
i IF Metall Västra Skaraborg
Från vänster till höger:
Madelene Persson - Ungdomsverksamhet
Sören Landahl - Arbetsmiljöverksamhet
Uno Johansson - Försäkringsverksamhet
Hasse Andersson - Facklig/Politiskt verksamhet
Christer AndrÈasson - Information & Opinionsverksamhet
Johan Cord - Studieverksamhet

Jola Papalabrou, Electrolux Mariestad;
Tommy Järpemark, LVI Järpås;
Christer Andreasson, LVI Järpås.
Studiekommitté
Johan Cord, anställd på Daloc i Töre-
boda är verksamhetsansvarig och skall 
ta hand om:
Jimmy Pettersson, Rexam Lidköping;
Thomas Hansson, Pharmadul Emtunga;
Christer Andreasson, LVI Järpås.

Facklig-Politisk kommitté
Hasse Andersson, anställd med tjänstle-
dighet på Apell & Jansson Lidköping, är 
verksamhetsansvarig och skall ta hand 
om:
Birgitta Johansson, Rörstrands Lidkö-
ping;

Mikael Karlsson, Skara-Verken Skara.
Arbetsmiljökommitté
Sören Landahl, anställd på Asko Cylinda 
i Ljung är verksamhetsansvarig och skall 
ta hand om:
Marie Olsson, IAC Skara;
Per-Agne Andersson, Electrolux 
Mariestad;
Mikael Gustavsson, Lidbil Lidköping

Informationskommitté
Christer Andreasson, anställd på LVI i Jär-
pås kommer att ha hand om denna grupp. 
Primärt kommer kontakterna att vara 
mellan verksamhetsansvariga och ord-
förande/ombudsmän. Här sköts även vår 
hemsida.

Försäkringskommitté
Uno Johansson är anställd på avdelning-
en under 2006 för att sköta försäkrings-
frågor. Det är Uno som sitter på avdel-
ningen och svarar på era frågor rörande 
försäkringarna. Han är även ute och pra-
tar medlemskvartar och hjälper till med 
t.ex. överklagningar till försäkringskas-
san, AFA, folksam etc. Är även ute på fö-
retag för informationsbesök. Till sin hjälp 
har han:
Börje Hernborg, Swegon Kvänum;
Marie Olsson, IAC Skara;
Hasse Andersson, Apell & Jansson Lid-
köping;
Per-Agne Andersson, Electrolux Ma-
riestad.

Ny lokal, ny personal och nya kommittéer i avdelning 28
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Nu har vi chansen… 
Du kan göra en insats i valet genom  
att kryssa Patrik Björck på riksdags-
valsedeln.

Patrik har jobbat på Kinnarps kontors-
möbler sedan 1985. Han är klubbordfö-
rande på Kinnarps, avdelningsordföran-
de i Skogs- och Träfacket avdelning 10 
Skaraborg och ledamot av förbundssty-
relsen.

Patrik har jobbat länge inom industrin 
och vet våra villkor dessutom har han för-
handlat på både lokal och central nivå och 
har därigenom god kännedom om de vill-
kor som styr våra anställningsförhållan-
de. 

När man i riksdagen till exempel disku-
terar lagen om anställningsskydd (LAS) 
är det inte ett teoretiskt problem för Pat-
rik. Han har varit med om ett antal upp-
sägningar som facklig förhandlare och 
känner lagens styrka och svaghet. 

Han har löneförhandlat i 18 år och vet 
vad som gör oss starka eller svaga i för-
handlingar. Detta är kunskaper och erfa-
renheter som facket och medlemmarna 
kommer att ha nytta av i riksdagen.

Vi behöver representanter från våra led 
för att tillvarata våra intressen.

Christer Ax

Patrik Björk vill föra arbetarnas talan i riksdagen. 
Foto: Per Larsson.

… att få en 
riksdagsledamot  
som kan 
våra villkor                 !
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Rolf Duhlén, Tidamek; 
Ann Österberg,  Lear Cor-
poration och Svante Ron-
nerstam, Tuab, var samtli-
ga överens om att sådana 
träffar för att diskutera ak-
tuella frågor är mycket po-
sitiva.

Förhandlingar om nytt 
centralt kollektivavtal som 
reglerar löntagarnas vill-
kor och inte minst Indu-
striarbetarnas villkor som 
snart kommer att starta 
är en mycket viktig fråga 
att lösa, men även arbetet 
med de fackliga-politiska 
frågorna är också viktiga, 
var alla eniga om.

Stående från vänster Mats Bredberg, Krister Andersson, Jan Evaldsson, Eva Larsson, Ann Österberg och Anna Fernebo. 
Sittande Lennart Rehn, Svante Ronnerstam, Rolf Duhlén och Kurt Ljungblom.

… att få en 
riksdagsledamot  
som kan 
våra villkor                 !
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Förtroendemannnautbildningen är en 
fem dagars utbildning.  
Den är en grundläggande utbildning,  
det innebär att man inte går djupt in på 
något ämne.

Exempel på ämnen som man diskuterar 
och har grupparbeten omkring är IF Me-
talls organisation, stadgar, de olika arbets-
marknadslagarna och sist men inte minst 
kollektivavtalet m.m.

Tanken är att man efter denna utbild-
ning ska kunna söka vidareutbildningar 
och förkovra sig i det ämne som man är 
intresserad utav.

Men framförallt att kunna få kunskaper 
som är till stöd för att kunna hjälpa sina 
arbetskamrater.

På denna kurs var det 19 deltagare to-
talt. Deltagarna var representerade allt 
från stora till små företag.

Kursledare var Roger Kroona och Eva 
Lundin

Ann Larsson, Kontaktombud,  
Volvo Powertrain, Skövde

– Detta är min andra utbildning. Har gått 
en facklig studiecirkel innan.

Utbildningen har varit mycket bra. Det 
har varit lärorikt och träffa andra förtro-
endevalda från andra företag utanför Vol-
vo. Nyttigt och utbyta erfarenheter.

Denna kurs kan jag rekommendera till 
andra som är förtroendevalda.

Kjell Andersson. Ledamot i klubb-
styrelsen, Josef Kihlbergs, Hjo.

– Det är min första fackliga utbildning. 
Den har varit bra. Har lärt mej många nya 
saker och fräschat upp min tidigare kun-
skap. Det har varit bra att vi haft grupp-
arbeten och redovisning. För det blir en 
bra diskussion i gruppen. Kan verkligen 
rekommendera den till andra. Det är nyt-
tigt att gå utbildning för både förtroende-
valda och medlemmar, för att kunna hjäl-
pa varandra.

Förtroendemannautbildning  
på Axevalla Folkhögskola, 26-30/6 2006

På kurs med facket


