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9Omöjligt att såga sig här!
Brodit AB, Karlsborg 

investerar i säkra sågar

Alla vi medborgare i Sverige har den 
19 september rättighet och i viss mån 
skyldighet att gå till förutbestämda 
vallokaler och lägga vår röst i valur-
norna. Det är en ynnest att var fjärde 
år kunna vara med och påverka vårt 
lands utveckling i sann demokratisk 
anda. Som sagt att vara rädd om de-
mokratins grunder är viktigt, men det 
är också lika viktigt att påverka så att vi kan ha ett sam-
hälle som skapar trygghet och välfärd för alla och inte 
bara för ett fåtal.

Frihet, Rättvisa, Jämlikhet och Solidaritet är kanske 
vackra ord, men de betyder också mycket för varje en-
skild människa i oli-
ka tider i livet.

Det är vid tillfäl-
len när man drab-
bas av sjukdom el-
ler arbetslöshet som 
solidariteten kan 
visa sitt rätta an-
sikte och stödjer den/de som just då behöver allt stöd den 
kan få.

Likaså är det att vi tillsammans kan påverka beslutsfat-
tarna i Sveriges Riksdag så att vi kan få en rättvis fördel-
ning av våra skattemedel så att det inte är de välbeställ-
da som ska ha mest utan att de är de utsatta som ska ha 
mer av kakan. Det är då vi skapar ett samhälle som ska-
par samhörighet, vilket också skapar frihet och jämlik-
het, inte ett utanförskap som den nuvarande regeringen 
är på god väg att skapa.

Sammanfattningsvis vill jag därför uppmana Er alla 
som läser detta att gå till valurnorna den 19 september 
och avge er röst. 

Gärna på det parti som har Frihet, Rättvisa, Jämlik-
het och Solidaritet som sina grundpelare

Vårt land behöver en ny regering som värnar om dessa 
viktiga grunder och för mig är valet självklart

Kenneth Eriksson

LEDARE: Kenneth Eriksson, ordförande Östra Skaraborg

19 september 
– demokratins 
viktigaste dag

1921     

NEJ 
till avskaffandet av 

dödstraff i Sverige.

15 Lös korsordet 
– vinn priser!

16Sju regionala 
skyddsombud
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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 Skarborg innefattar dessa kommuner:

Mariestad, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Töreboda, 

Grästorp, Gullspång.

IF Metall Östra Skaraborg

Rådhusgatan 6

Box 84

541 22 SKÖVDE

Telefon: 0500-42 41 70

Fax: 0500-41 34 70

E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skarborg innefattar dessa kommuner:

Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

Nytt kryss

på sidan
15

Vinnare i Korsordet i nummer 2/2010

På vilket block lägger du din röst?
Rödgrönt, alliansen, eller är du osäker. Så svarar vi fem.

Stig Andersson, 

Volvo Penta

Jag har inte 
bestämt mig 
ännu.

Anki Carlsson, 

Arbetslös

Jag vet redan att 
jag ska rösta på 
vänsterblocket, 
det har jag alltid 
vetat.

Sandra Johansson, 

Studerande

Ja, det är 
bestämt och 
klart.

Tommy Järpemark, 

Rettig Sweden

Japp. Vänster-
blocket i år igen 
:-)

Sebastian Sangberg, 

Bergskrossen Järpås

Jag har inget 
traditionellt 
som jag röstar 
på, men jag vet 
vart det lutar – 
åt vänster. Det 
måste få ett slut i 
hur man behand-
lar sjukskrivna 
och arbetslösa.

Rätt svar: Språkrör, rött och grönt i oppositionen, statsministeraspirant

Vinnare:  
1: a pris  Göte Svensson, Tidaholm
2: a pris  Kristina Lundh, Mariestad
3: a pris  Ulla Persson, Falköping

Vinnarna är underättade
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• Där regeringen ser människor
  som inte jobbar ser vi pensionärer
 som har jobbat och förtjänar sänkt  
 skatt. 
• Där regeringen ser människor som  
 inte jobbar ser vi människor som  
 vill jobba och behöver utbildning  
 och insatser för att komma vidare. 
• Där regeringen ser människor som  
 inte jobbar ser vi människor som är  
 sjuka och behöver rehabilitering för  
 att komma vidare. 
• Det regeringen kallar bidrag är  
 pension. Det regeringen kallar bi- 
 drag är verktyg för omställning.  
 Och ingen blir frisk för att den blir  
 fattig. 

När lågkonjunkturen kom så slog den 
hårt mot IF Metallarna och deras jobb. 
Många av våra kamrater blev arbetslö-
sa och fi ck leva på den låga a-kasseni-
vån som den moderatstyrda regeringen 
klubbade igenom direkt när de vann 
valet 2006. 

Men inte är det lättare att få jobba 
bara för att ersättningen är låg. Forsk-
ning visar att en bra a-kassa bidrar till 
bättre matchning på arbetsmarknaden 
eftersom den arbetslöse får bättre eko-
nomiska förutsättningar att söka efter 
lämpligt arbete som motsvarar utbild-

”Spelar ingen roll vad jag röstar på”
Ett felaktigt synsätt – det är stor skillnad, anser Michael Karlsson

– Det är ingen idé att rösta. Det 

är ändå ingen skillnad på Social-

demokraterna och Moderaternas 

politik.

Detta hör man att medlemmar 

i IFMetall säger när de diskuterar 

politik, säger Michael Karlsson.

Är det så? Spelar det någon roll 

vad du röstar på? 

– Det är klart att det gör. Det är 

en jätteskillnad på Moderatstyrd 

politik och de Rödgrönas politik.

Så här ligger det till.

ningsnivå och kompetens OECD: Em-
ployment Outlook (2007) 

 Vårt mål är att 80 procent av lönta-
garna ska få ut 80 procent i ersättning 
vid arbetslöshet. Ersättningsnivån höjs 
till 80 procent och taket till 930 kronor/
dag från april 2011.

Visst är det en skillnad vilka som sitter 
i regeringen?
Regeringen har satsat allt på ett kort 
att sänka skatten: Detta gjorde att 
klyftor ökade de rika blev ännu rika-
re. Förklara hur ökade klyftor leder till 
fl er jobb. Hur blir det fl er jobb när man 
gynnar den rikaste tiondelen av befolk-
ningen i stället för breda grupper av 
låg- och medelinkomsttagare?  

Blir den som är sjuk snabbare blir 
frisk för att han eller hon blir fattig? 

Varför är det en bra jobbpolitik att 
gynna män framför kvinnor? 

Investeringar
Socialdemokraterna vill investera i  
100 000 nya jobb och utbildningsplat-
ser, varav 50 000 i ett brett Kunskaps-
lyft.

Det ska bli lättare för entreprenörer 
att göra idéer till företag och att expan-
dera verksamheten. De föreslår där-
för ett nytt riskkapitalavdrag, sänkta 

egenavgifter för entreprenörer, sänkt 
arbetsgivaravgift för enmansföretag 
som anställer och en riskkapitalfond 
om fem miljarder kronor.

Ungdomssatsning
Tillsammans med Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet lanserar Socialdemo-
kraterna ett brett ungdomspaket för 
att rusta de unga inför framtidens ar-
betsmarknad. Unga arbetslösa mellan 
18 och 24 år ska kunna erbjudas jobb, 
utbildning eller praktik från dag 1.

I hösten val den 19 september är det 
du som avgör vilken riktning Sverige 
ska ta. Vi vill att Sverige ska vara möj-
ligheternas land. Var och en oavsett 
bakgrund, ska få möjlighet att växa 
och ta sin del av ansvaret. 

Jobben är viktigaste frågan. Fler 
jobb ger stark ekonomi och möjlighet 
utveckla skolan och vården, samtidigt 
som det ökar människors möjligheter 
att styra över sina egna liv. 

Vägvalet den 19 september hand-
lar om en politik för förändring med 
fl er jobb och ökad jämlikhet, eller fort-
satt ökade klyftor och växande utanför-
skap. Så gå och rösta på Socialdemo-
kraterna om du vill att vi skall ett ha 
gemensamt ansvar för varandra.

Text: Michael Karlsson

De rödgröna och alliansen har helt olika syn på a-kassan och ersättningsnivåer.
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En historia att vara stolt över?
Historiska fakta att hålla i minnet, säger Jonny Alfredsson
Moderaterna kallar sig för ”Nya arbetarpartiet”. Väljarna kan 

ju faktiskt förväxla ordet med arbetar(e)partiet i stället som ju 

förstås är meningen. 

Men historien kan varken (M) eller tidningsredaktörerna 

dölja! 

1919     

NEJ 
till 8 timmmars   

arbetsdag.

1919     

NEJ 
till kvinnlig 

rösträtt.

1921     

NEJ 
till avskaffandet av 

dödstraff i Sverige.

1923    

NEJ 
till 8 timmars

arbetsdag

1927     

NEJ 
till folkskole-

reformen.

1931     

NEJ 
till sjukkassan.

1934     

NEJ 
till A-kassa.

1938     

NEJ 
till 2 veckors

semester.

1946     

NEJ 
till fria 

skolmåltider.

1946     

NEJ 
till allmän 

sjukförsäkring.

1947     

NEJ 
till allmänna  

barnbidrag.

1951     

NEJ 
till 3 veckors

semester.

1953     

NEJ 
till fri sjukvård. 

1959    

NEJ 
till ATP.

1963     

NEJ 
till 4 veckors 

semester

1970    

NEJ 
till 40 timmars

arbetsvecka

1976     

NEJ 
till den 5:e 

semesterveckan

2004       

JA 
till sänkt a-kassa 

och sjukersättning.

2006     

NEJ 
till 6 timmars 

arbetsdag.

2006     

NEJ 
till höjd 

a-kassa.

2006       

JA 
till sänkt 

a-kassa.

2007      

JA 
till sänkt 

sjukersättning

1904–1918

NEJ 
till allmän 

rösträtt.

1916     

NEJ
till allmän olycks- 

fallsförsäkring i arbetet.

Här är minnesanteckningar från ”det nya arbetarpartiets” arbetarevänliga historia.
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I IF Metalls ”Riktlinjer för en jäm-

ställd organisation” står följande: 

”vid förbundets kongress 2008 

ska styrande organ ha uppnått 

en representativitet som på ett 

rimligt sätt motsvarar medlems-

Ta itu med jämställdhetsarbetet
Därför ökar en plan för jämställdhet hela IF Metalls trovärdighet

kåren”. Detta innebär att våra 

styrande organ på förbunds-, 

avdelnings- och klubbnivå, ska ha 

en representation av kvinnor som 

motsvarar medlemskåren. Verklig-

heten visar att vi inte är där än.

IF Metall är ett mansdominerat förbund. 
I huvudsak män sitter i styrande posi-
tioner på de olika nivåerna i organisatio-
nen. Det är vanligt att män identifi era 
sig med sina manliga arbetskamrater 
och föreslå dessa vid olika val. Att kvin-
nor lyfts fram är inte lika vanligt.

Lidköpings Precision Industri, LPI, 

var under många år ett begrepp 

inom Lidköpings kommun vad 

det gäller facklig verksamhet. 

En stark facklig klubb, med en 

företagsledning som gav upphov 

till att utvecklas som förtroende-

vald. Finanskrisen gav det slutliga 

dödsstöten för det lönsamhets-

svaga företaget.Läs om Anki och 

Kent som fi ck börja om.

Det har varit ett antal nya ägarkon-
stellationer dom sista åren i LPI, före-
taget har sålt från fi nansbolag till fi -
nansbolag och till slut tog det stopp. 
Det som för många företag har hante-
rats som ett övervintringsfenomen blev 
för LPI slutet. 

169 sades upp
Över 127 har sagts upp i samband med 
konkursen 2009. Ett 20-tal fi ck en fort-
sättning in på 2010 genom omkon-
struktion och uppdelning av företaget, 
men i maj 2010 tog även den sagan 
slut och dom sista 17 fi ck gå hem. To-
talt 168 uppsagda. 

– Vad gör man som förtroendevald när e
Anki och Kent var båda mycket aktiva i klubben som inte längre fi nns

För många blev det naturligtvis en 
stor omställning. En tur till arbetsför-
medlingen för kanske första gången i 
sitt liv. LPI  var ingen språngbräda för 
folk, utan ett ställe att stanna på. Nu 
gäller det att slåss med arbetsförmed-
ling och omställningsleverantörer is-
tället för arbetsledare och företagsled-
ning. En fi ght som kan kännas frustre-
rande ibland då även om företaget inte 
alltid gjorde som man ville så fanns det 
i alla fall en förståelse, ett regelverk 
som kan påverkas och förhandlas om, 
en ”fi ghting chans” så att säga. När 
man slåss mot myndigheter så ”är det 
som det är”. 

Styrda av regeringsbeslut
– Det värsta är att dom bara följer di-
rektiv upplagda av regeringen, säger 
Anki Carlsson, före detta klubbordfö-
rande på LPI. Det fi nns inget utrymme 
att diskutera och förhandla, fortsätter 
Anki.

– Det fi nns en desperation i hur 

myndigheter sköter kontakter med 

människor, man är inte värd mycket 

i det sammanhanget, säger Kent som 

nu känner tillförsikt i fi skaryrket.



7

Vi hjälper gärna till
Ann-Gerd Milton, 0515-776878 

amilton@volvocars.com

Linda Henricsson, 0500-475314 

linda.henricsson@volvo.com

Jörgen Fransson, 0706321002  

jorgen.fransson@hjomail.se

Ett jämställt synsätt
Ett sätt att upptäcka strukturer och 
tankegångar som inte är jämställda är 
att sätta sig in i hur en jämställdhets-
plan är uppbyggd och vilka områden 
som ska analyseras. Först när vi själva 
förstår vad ett jämställt synsätt inne-
bär kan vi analysera vår egen organi-
sation och ta itu med jämställdhetsar-
betet.

Jämställdhetsplaner på alla nivåer 
inom organisationen skulle inte bara öka 

IF Metalls trovärdighet utan även öka 
kunskapen. Därför tycker vi att det är 
viktigt att upprätta jämställdhetsplaner 
även om inte lagen kräver det. 

Jämställdhetskommit-
tén uppmanar alla 
klubbar inom IF Me-
tall Östra Skaraborg 
att arbeta fram en 
jämställdhetsplan. 

tt starkt engagemang bara upphör?

För den som varit förtroendevald 
och varit van att ta snabba beslut för 
ett stort kollektiv av människor, att 
vara van att människor förlitar sig på 
en och att kunna hantera det, så måste 
det vara en stor omställning att hamna 
i en mer eller mindre beroendesitua-
tion under en myndighet? 

– Inte värd mycket
Frågan ställs till Kent ”Frasse” Frans-
son, även han före detta klubbordfö-
rande på LPI.

– Visst fi nns det en desperation i 
hur myndigheter sköter kontakter med 
människor, man är inte värd mycket i 
det sammanhanget, säger Kent. Idén 
att man i en lågkonjunktur ska hitta 
ett jobb mycket lättare med en ”coach”  
är en sak, men den förnedringsfaktor 
som fi nns i fas 3 där det mer liknar lös-
driverilagarna från förr i tiden är ett 
hemskt sätt att behandla människor, 
fortsätter Kent.

Nu för tiden så är det andra sa-
ker som fyller upp tiden för dom bäg-
ge. Anki fungerar som handledare för 
fackliga utbildningar under tiden hon 
söker jobb. Handledarskapet är ett för-

troendeuppdrag från IF Metall Västra 
Skaraborg .

– Även om det är kul att lära ut i 
fackliga kurser så är det ju naturligtvis 
ett riktigt jobb som är målet. Just nu 
är det dock fullt upp med utbildningar 
för nyvalda förtroendevalda och avtals-

kurser, säger Anki.
– Jag har en praktikplats som fi s-

kare i botten nu, säger Kent. Ett yrke 
som varit en stor hobby i mitt liv för-
ut, så du känns det som det hamnat på 
plats, avslutar Kent.

Text & Foto: Christer Andreasson

– Nu tam-

pas jag med 

arbetsför-

medling och 

omställnings-

leverantörer 

i stället för 

arbetsledare 

och företags-

ledning, säger 

Anki Carlsson, 

f.d. klubbord-

förande.

– Ett riktigt 

jobb är själv-

klart mitt mål, 

säger hon.
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IF Metall Östra Skaraborgs facklig/

politiska kommitté har under vå-

ren 2010 turnerat runt på orterna 

i avdelningsområdet. 

Tanken är att vi först har det månat-
liga mötet och sen besöker ett företag 
samt varierad utåtriktad verksamhet.

Flygblad och lappade bilar i Hjo
All fokus på valet  den 19 september för facklig/politiska gruppen

Torsdagen den 17 juni var det dags 
för Hjo. Man träffades i Arbetarkom-
munens lokal för att gå igenom punk-
terna på dagordningen. 

All fokus ligger just nu på valarbe-
tet inför riksdagsvalet den 19 septem-
ber.

På eftermiddagen besökte man före-

taget Tecktubes. I centrala Hjo delade 
man ut fl ygblad och lappade bilar.

Text och foto: Camilla Meyner.

Den 19 september är det val. Då 

avgör du vilken väg Sverige och 

Skaraborg ska ta i framtiden.

Efter fyra år med en moderatledd re-
gering har klyftorna i samhället ökat. 
Arbetslösheten har stigit dramatiskt 
och ungdomsarbetslösheten har dess-
värre blivet en av Europas högsta.

Regeringen har genomfört 
ansvarslösa skattesänkningar, mest 
för dem som är rikast och mest för den 
som bor i storstan. Statens överskott 
har vänts till stora underskott.

Möjligheternas Skaraborg
God livsmiljö, korta avstånd och varierad arbetsmarknad

Idag betalar pensionärerna mer i 
skatt på sin pension än vad arbets-
tagare gör på sin lön. Vi tycker inte det 
är rimligt.

De borgerliga lovade i förra valrö-
relsen att fastighetsskatten skulle tas 
bort. Nu vet vi resultatet. Fastighets-
skatten har ersatts av en fastighetsav-
gift som är lika för alla. Vi tycker inte 
det är rimligt, att ägare till mångmil-
jonvillor i Danderyd betalar samma av-
gift som husägare i Skaraborg.

Vi är övertygade om att det går att 
få ned arbetslösheten genom fl er rik-

tade utbildnings-
insatser, med 
ökade resurser 
till vård, skola 
och omsorg samt genom sänkta avgif-
ter för det företag som anställer arbets-
lösa ungdomar. Vi vill investera i kli-
matsmarta lösningar, i infrastruktur 
och i forskning. Det ger fl er företag och 
nya jobb.

Vi socialdemokrater tror på möjlig-
heternas Skaraborg. Här fi nns en god 
livsmiljö, korta avstånd och en varie-
rad arbetsmarknad.

Urban Ahlin, 

ordförande

för Skaraborgs 

Socialdemokrater.
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Har du hört talas om en såg som 

du inte kan skada dig på? Det 

fi nns en på Brodit AB i Karlsborg! 

Brodit tillverkar monteringspro-

dukter i ABS-plast, bland annat 

hållare för GPS-enheter och mo-

biltelefoner.

Sågen eliminerar risken för skärskador
Unik och säker såg på Brodit AB i Karlsborg

 Företaget arbetar hårt med förebyg-
gande åtgärder för att säkra arbetsmil-
jön. Och det stora engagemanget har 
gett resultat; Brodit har varit försko-
nat från allvarliga skador med endast 
ett fåtal incidenter de senaste 15 åren. 

Förra året läste ledningen för Brodit 
AB om SawStop, en amerikansk såg-
modell, i en tekniktidning. Vid ett af-
färsbesök i USA köpte Brodit, som för-

sta företag i Sverige, in ett exemplar 
för provkörning. 

Överträffar förväntningar
Sågen överträffade alla förväntning-
ar. Det unika med SawStop är att man 
inte kan skada sig på sågen. Låter 
otroligt, men det är sant! Om ett fi nger 
eller en hand kommer för nära kling-
an, stannar klingan och åker ned i bor-
det. Man behöver inte längre använda 
otympliga skydd, och man kan känna 
sig säker när man sågar.

Läs mer om sågen på www.sawstop.
com och se hur den fungerar (demon-
stration när man sågar i korv) på 
http://www.tgisfw.com/2007/05/safe-
sawwont-even-cut-hot-dog.html

Fler sågar på väg
Brodit kommer att skaffa fl er sågar av 
detta slag för att byta ut sina äldre mo-
deller. Företaget är väldigt nöjda med 
att på ett så enkelt sätt kunna elimine-
ra risken för skärskador.

Om ett fi nger eller en hand 

kommer för nära klingan, 

stannar klingan och åker ned i 

bordet.

Vill du se en demonstration 

av det revolutionerande säker-

hetssystemet så gå in på

http://www.tgisfw.

com/2007/05/safe-sawwont-

even-cut-hot-dog.html

Som första företag i Sverige, köpte Brodit 

AB in ett exemplar för provkörning. 

Sågen har överträffat förväntningarna 

och företaget kommer att köpa in fl er 

säkra sågar.
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Är du sjukskriven på grund av olycksfall eller arbetsskada?

SJUKPERIOD VEM BETALAR? VAD KRÄVS?   ATT OBSERVERA

Arbetsgivaren. En (1) karensdag 

därefter 80% av lönen.

Läkarintyg, om inte förr 

så från 8:e dagen.

Försäkringskassan kan ifråga-

sätta behovet av sjukskrivning.

Dag 1– 14 

Dag 15-360 AGS 10% (avtals-

gruppsjukförsäkring)

AGS anmälan fi nns hos 

arbetsgivaren.

Tidsbegränsad 

sjukersättning (upphör 

under en övergångsperiod 

till och med 2012)

Försäkringskassan.

AGS Månadsbelopp. 

Anställningen behålls.

OBS: Inte semesterlöne-

grundande frånvaro.

Dag 15 och vidare Försäkringskassan. 80% av 

SGI (sjukpenninggrundande 

inkomst).

Försäkringskassan kan ifråga-

sätta behovet av sjukskrivning 

och även dra in sjukpenningen.

Läkarintyg.

Försäkringskassan kan ifråga-

sätta behovet av sjukskrivning 

och även dra in sjukpenningen.

Sjukersättning

Tillsvidare

Om sjukskrivningen beror på olycksfall eller arbetssjukdom som 

godkänns av Trygghetsförsäkring vid arbetssakda (TFA) är gången i 

princip densamma, skillnaden är att om sjukskrivningen varar mer 

än 14 dagar är det Arbetsskadeförsäkringen som går in istället för 

AGS . Vid Sjukersättning kan man få livränta från Försäkringskassan 

som täcker mellanskillnaden mellan lön och sjukersättningen.

Delar du inte Försäkringskassans bedömning?

På senare tid har Försäkringskassan allt oftare, nekat sjukpenning, 

dragit in sjukpenning och avslutat sjukersättningar. 

I dessa fall ska klubben på arbetsplatsen hjälpa medlemmen 
med överklagande eller liknande. Finns ingen klubb kan man 

vända sig direkt till IF Metalls avdelning.

I vissa fall kan också anställningen ifrågasättas då det kanske inte 

fi nns arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på arbetsplatsen. 

Klubben kan då kontakta avdelningen för rådgivning.

IF Metalls avdelning har möjlighet att tillgå LO –TCO Rättsskydd. 

Vid arbetsskada kan bistånd därifrån beviljas av förbundet efter 

ansökan från IF Metalls avdelning.

Anställningen 

upphör.

Försäkringskassan.

AGS Månadsbelopp.

Läkarutlåtande. Prövning 

av Försäkringskassan.

Till AGS, kopia av beslut från FK.

Läkarutlåtande. Prövning 

av Försäkringskassan.

Till AGS, kopia av beslut från FK.

Skövde
0500-42 41 70

Lidköping
0510-48 41 30

Växelnummer till:

Så når du IF Metall Östra 

och Västra Skaraborgs 

försäkringsansvariga direkt:

Östra Skaraborg

Marie Olsson        0706-300 717

Västra Skaraborg  

Uno Johansson 0510-48 41 41   
  

Viktigt att ansöka om förlängd sjukpenning

Från och med den 1 oktober måste du som fått sjukpenning i 364 dagar

inom ramtiden* ansöka om förlängd sjukpenning. 

Ansökan fi nns på www.forsakringskassan.se  Försäkringskassan skickar

även hem ansökan när Du kan få vanlig sjukpenning i ytterligare högst

30 dagar.

* Du kan få vanlig sjukpenning i högst 364 dagar under en period på 450 

dagar (15 månader). Denna period kallas ramtid. Är du mycket allvarligt

sjuk kan du ansöka om fortsatt sjukpenning.

För ytterligare information se våra respektive hemsidor:
www.ifmetall.se/avd28
www.ifmetall.se/avd27

Information till sjukskrivna
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Hjo kommun
Stadshuset, Receptionen, Torggatan 2

Tidaholms kommun
Stadsbiblioteket, Södra Kungsvägen 8
Rullstolsramp fi nns i anslutning till 
huvudingången.

Skövde Kommun
• Biblioteksfi lialen, S:a Ryd
 S:a Ryd, Timmervägen 1 
•  Biblioteksfi lialen, Skultorp
 Kommunalhusplatsen 3 
•  Biblioteksfi lialen, Stöpen
 Stöpenskolan, Hästskovägen 4 
•  Stadsbiblioteket, Kulturhuset,  
 entréhallen, Trädgårdsgatan 9 
•  Stadshuset, entréplan.  
 Fredsgatan 4 
•  Kavelbrogymnasiet, Teknikhuset,  
 Östergatan 
•  Västerhöjdsgymnasiet, Elev-
 caféterian, scenen, Gymnasiegatan 
•  Biblioteksfi lialen, Tidan
 Tidan, Skolvägen 11 
• Timmersdala, Biblioteksfi lialen,  
 Mariestadsvägen 2 
• Värsås, Biblioteksfi lialen,  
 Tingshusbacken 
• Kärnsjukhuset, Entréhallen,  
 Lövängsvägen 
• Servicehus Bagaren, Hertig  
 Johans gata 22 
• Servicehus Käpplunda gärde
 Ekängsvägen 15
• Skaraborgs läns sjukhem,  
 Lögegatan 2
• Äldreboende Boken, Torgilsgatan 7
• Äldreboende Ekedal, Ekedals- 
 gatan 14

Här förtidsröstar du i Östra Skaraborg
Från den 1 :a september fram till valdagen kan du förtidsrösta

• Äldreboende Hentorp
 Gröna vägen 40 B
• Äldreboende Norrmalm
 Rådmansgatan 31 C
• Äldreboende Tomtegården
 Samlingssalen, Gamla Kungs-
 vägen 52 B
• Tidan, Äldreboende Solgården
 Götgatan 1
• Timmersdala, Äldreboende Billings- 
 dal, Mariestadsvägen 2
• Värsås, Äldreboende Sörbacka
 Aftonpromenaden 2
Röstmottagningen i dessa lokaler är 
främst avsedd för de som till vardags 
vistas här, samt för anhöriga och per-
sonal.

Tibro kommun
• Kommunhuset, Centrumgatan 19
• Tibro Bibliotek vid Fågelviks- 
 gymnasiet.

Karlsborgs kommun
• Karlsborg kommunhus växeln,  
 Storgatan 16.

Falköpings kommun
• Broddetorp, Biblioteket i Brodde- 
 torpsskolan, Falköpingsvägen 14
• Falköpings Bibliotek, S:t Sigfrids- 
 gatan 11
• Folkets Park, Trinnöjegatan
• Församlingshemmet Gudhem
• Länsförsäkringar, Storgatan
 Gamla Posten, Storgatan 1
• Valnämndens kansli, Stasdshuset,  
 St Sigfridsgatan 9
• Floby, Biblioteket i Floby
 Storgatan 55

Karlsborgs kommun
• Kinnarp, Biblioteket i Kinnarps- 
 skolan, Tångavägen 7
• Stenstorp, Biblioteket i Stenstorp
 Järnvägsgatan 29
• Vartofta, Biblioteket i Elvagården
 Elvagatan 5
• Åsarp, Biblioteket i Alvershus
 Redvägsgatan 

Här är villkoren för 

att du ska få rösta:

för att ha rösträtt till riks-

dagen ska du ha fyllt 18 år 

senast på valdagen. 

för att ha rösträtt till kom-

mun- eller regionfullmäk-

tige, ska du vara folkbok-

förd i kommunen/region-

en. Om du är medborgare 

i annat land än i Sverige, 

EU:s medlemsländer, 

Norge eller Island måste 

du vara folkbokförd i 

Sverige tre år i följd före 

valdagen. 

Handlingar som måste 
med till röstlokalen
Röstkort
Alla som har rösträtt får ett röstkort 
med posten senast den 31 augusti. 
Har du inte fått något röstkort eller 
tappat bort det kan du få ett nytt hos 
kommunen eller Valmyndigheten.

ID-handling
Du måste kunna styrka din identitet 
för att får rösta. Tag därför id-hand-
ling som t.ex. id-kort eller körkort.
Röstkort och id-handling ska med  
både till förtidsröstning och vallokal.

valdagen.

Mer information om valet på

www.val.se 

eller e-post valet@val.se
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Under 2009 var Eli Abadji drivan-

de i Västra Skaraborg satsning på 

medlemsvärvning där det gjordes 

besök på företag utan klubb för 

att prata medlemskapets värde 

och värva avdelningsombud.

2010 fortsätter det med en uppföljning 
på ett antal företag som vill ha mer in-
formation men Eli:s engagemang är 
inte förminskat med den lägre arbets-
bördan, tvärtom är det nya områden 
och funktioner som kan startas när ti-
den ges.

Kulturens år
2010 är kulturens år för Eli med en 
stor satsning på arbetsplatsbibliotek 
till framförallt klubbar som idag inte 
har någon liknande verksamhet.

Eli har sammanställt två paket som 
en klubb kan välja mellan, eller varför 
inte en mix av dom två. Paket ett be-
står av ett bokpaket med traditionella 
pappersböcker, blandat skönlitteratur 
och faktalitteratur. Paket två består 
av ljudböcker i CD/MP3 format. Här 
är det så gott som enbart skönlittera-
tur som gäller, faktalitteratur har inte 
riktigt hittat hit ännu. Många klubbar 

väljer att blanda dom två paketen men 
många kör mer och mer med ljudboks-
formatet. Kanske för att det är lättare 
att ha en ljudbok i hörlurarna när man 
står i produktion, dom konventionel-
la böckerna är ju förpassade till raster 
och efter arbetstid.

Boken på arbetsplatsen
Under detta år kommer Eli att satsa 
kulturpengar på boken på arbetsplats-

sen. Vad det blir nästa år får vi kanske 
se på nästa repskap då Eli har gjort 
verksamhetsplanering för kulturbiten. 

Konstintresse
Eli är starkt inblandad i konstklubben 
på sin arbetsplats på Swegon i Kvä-
num, så kanske blir det en avfärgning 
därifrån?

Text & Foto: Christer Andreasson

Storsatsning på arbetsplatsbibliotek
Eli Adadji brinner för kultur och erbjuder klubbar bokpaket

Många är bekanta med Eli Abadjis glöd och energi. Nu presenterar Ali två olika 

bokpaket  som riktar sig till klubbar. Paket 1 består av en samling med traditionella 

pappersböcker, blandat skönlitteratur och faktalitteratur. Paket 2 består av 

ljudböcker i CD/MP3 format.

Platserna där du förtidsröstar i Västra 
Skaraborg
hittar du
på vår
hemsida

www.ifmetall.se/avd28
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Tidaholm
ELF Automation AB 
Har tecknat kollektivavtal 
(Hette tidigare Relfab AB)

KA Maskin AB, Fröjered
Visstidsanställer

Hjo
ChecTec  Hjo Sweden AB 
Har tecknat kollektivavtal

Benders i Mofalla
Visstidsanställningar

Karlsborg
Fortsatt bra för de fl esta av företagen

Skövde
Euromaint AB U-hallen 
Övergång till Noremech AB och 
Svemek-avtalet. Ny verkstadsklubb 
bildad.

Cejn AB
Ökad orderingång
Nyanställningar

Furhoffs
Ökad orderingång
Återanställnigar

Volvo Personvagnar
Nyanställer via bemanningsföretag

Stort och smått från kommunerna
Volvo Powertrain
Återanställer och anlitar även beman-
ningsföretag

Lernia AB
Visstidsanställer

Addecco AB
Visstidsanställer

Trots att uppsatta medlemmar i CUF gått ut 

och bekräftat att de vill k****a facket gör 

nu ungdomsförbundets ordförande Magnus 

Andersson en pudel på Newsmill. Han 

skriver:

”Jag har ingenting 
emot fackförbund. 
De fyller en viktig 
funktion och är ett 
naturligt inslag i ett 
samhälle med för-
eningsfrihet.”

Att det var detta man menade med pa-

rollen ”Fuck Facket 4-ever” har uppenbar-

ligen inte gått fram tydligt nog. Det kanske 

inte är en slump att Centerpartiet uppfattas 

som otydligast i riksdagen. 

Centern – otydligast i Riksdagen
Hur många i CUF står bakom Fuck Facket 4-ever?

Från Centerns ungdomsförbunds hem-

sida.

Magnus Andersson, förbundsordförande i 

CUF. Bild från Centerns ungdomsförbunds 

hemsida.
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Rådhusgatan 6, 541 22 SKÖVDE.  Senast den 1 oktober 2010 vill vi ha ditt svar.

Priser: 1:a pris, 2 st biobiljetter. 2–3 pris, 1 st biobiljett.

Namn

Adress        Postadress
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Under ett par dagar i sommar 

samlades handledare och stu-

dieaktiva på Forsviks bruk för att 

tillsammans diskutera studieverk-

samheten.

Över 25 handledare deltog och det be-
handlades frågor som till exempel hur 
vi fungerar i våra handledarlag, vad 
som fungerar, och vad som inte fung-
erar.

Utvärdering
Kursutvärderingar diskuterades och 
det kom fram ett förslag på hur en ny 

Engagerad diskussion om studier
Hur utvärdera kurser? Mer utbildning för förtroendevalda?

utvärdering skulle kunna se ut, en va-
riant vi kommer att pröva under res-
ten av året för att se ifall vi får in ett 
bättre underlag med. Det är ju dessa 
utvärderingar som är tänka att ge oss 
en indikation på hur verksamheten 
fungerar.

Tvärfacklighet pratades det även 
mycket om, och hur vi skulle kunna 
öka tvärfackligheten. Det fi nns ett an-
tal utbildningar som går utmärkt att 
köra på detta sätt. Medlemsutbildning-
ar, kassörsutbildning, bättre arbets-
miljö (BAM) och så vidare. 

25 studiehandledare och studieaktiva samlades på Forsviks bruk för att bland annat tala om medlemsutbildningar, 

kassörsutbildning och bättre arbetsmiljö (BAM).

Det bör fi nnas möjligheter att köra 
mer utbildningar direkt riktade till för-
troendevalda, men det kräver nog att 
man sätter sig i en grupp och går ige-
nom vilka som kan var aktuella.

En diskussion fördes även om vi 
skulle utöka vår studiefolder med ett 
uppslag (från 4-sidig till 8-sidig) då det 
saknas en hel del kringinformation om 
våra kurser. 

Ett förslag tas fram till den arbets-
grupp som handhar foldern (det vill 
säga, studieorganisatörerna i avdel-
ningarna), så får vi hoppas att foldern 
utökas.

IF Metalls avdelning i Östra Ska-

raborg har under det senaste året 

arbetat aktivt med att förstärka 

arbetsmiljöarbetet inom avdel-

ningens område. Orsaken är att 

det dels har varit få skyddsombud 

som har arbetat regionalt, dels är 

det viktigt att våra medlemmar 

och företag har en så bra arbets-

miljö som möjligt enligt gällande 

lagstiftning.

Här är de sju regionala skyddsombuden:
Andreas Svensson Falköping, Floby och Åsarp

Max Kallio Skövde

Maud Johansson Skövde

Daniel Hermansson Skövde, Tidaholm

Björn Anderberg Tibro

Marie Olsson Hela avdelningen försäkringar

Sven-Olof Eskilsson Karlsbrog, Hjo och Skövde

Avdelningens arbetsmiljökommitté 
med Sven-Olof Eskilsson som 
ansvarig har därför lyckats utse 
totalt sju skyddsombud på lokala 

arbetsplatser att också verka som 
regionala skyddsombud på företag utan 
skyddsorganisation inom avdelningens 
område.

Sju regionala skyddsombud


