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HANNA ADLER, UNIFLEX:

– I min matlåda 
fi nns en stor portion 
hemlagat

Läs Matlådan på sidan 7

sidan 5

Joachim 
på Swegon 
arbetar för 
ett aktivt val .



2

7

Redaktion

Kenneth Eriksson, ansvarig utgivare. Telefon 0500-42 41 70. 

E-post: kenneth.eriksson@ifmetall.se

Christer Andréasson. Telefon 0510-48 41 30.

E-post: christer.andreasson@ifmetall.se

Camilla Meyner. Telefon 0763-37 39 66.

E-post: m_i_lla@yahoo.se

Omslaget: Hanna Adler, Unifl ex. 

Foto: Jonny Alfredsson.

Utgivning 2011

Distribueras med Dagens Arbete  Hos läsarna

MedlemsNytt nummer 1.    3/3 

MedlemsNytt nummer 2.    9/6  

MedlemsNytt nummer 3.    6/10  

MedlemsNytt nummer 4.    1/12  

Produktion

Redaktionen i samarbete med Olle Sjöstedt Information AB, Sala. 

6

10

15 Lös korsordet. 
Vinn priser!

Knappt har semestern tagit slut för-
rän det är dags att börja förhandla om 
nya löneavtal. Det är just nu turbulens 
på världens börser och annat strul i 
antal länder inom euroområdet och inte 
minst i USA. Det innebär osäkerhet åt 
vilket håll konjunkturkurvorna pekar. 
Vissa bedömare säger att nu blir det än värre, medan andra 
hävdar att det bara är ett tillfälligt hack i kurvan. Men 
oavsett detta så är det nu dags för löntagarna att få del av 
den vinstutveckling som företagen har haft sedan den stora 
fi nanskraschen 2008.
 
Vi ska inte längre stå med mössan i hand för att få några 
smulor, utan nu krävs det rejäl påfyllning av plånböckerna. 
För det är med stora uppoffringar och idogt arbete av oss 
löntagare under fi nanskrisen, som har lett till att Sverige 
som land, just nu står väldigt starkt och det kan ingen ta 
ifrån oss.

Att svenskt näringsliv hulkar och snörvlar för att löntagarna 
kräver sin rättmättiga del blir bara patetiskt när man har 
ser vilka löneökningar personer med ledande befattningar 
har fått.Men det är ju alltid så att när vi vanliga löntagare 
vill ha lite mer betalt och bättre villkor för sitt arbete då är 
det himla liv på dem som företräder arbetsgivareorganisa-
tionerna. 

Men när det gäller dem själva så påstår de att de nästintill 
är oumbärliga för företagen och att de ska rikligt belönas 
med bonusar och fallskärmar så det bara fl ödar omkring 
dem. Det kommer att bli en intressant höst där vi får se vem 
som går segrande ur kampen mellan arbetet och kapitalet
Nu är det hög tid att kavla upp ärmarna och kämpa för att 
lönekuverten under våren 2012 blir lite roligare att öppna.
Kenneth Eriksson

Läs om avtalskraven på avdelningens hemsida eller 
på IF Metalls hemsida.

Ett besök 
på Tidaholms 
tvätteri 

12Jan-Erik, 
författare 

och montör

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall3 | 2011Skaraborg

LEDARE: Kenneth Eriksson, ordförande Östra Skaraborg

Följ avtalsrörelsen
-senaste nytt 
till sms
eller e-post

@

Lennart, Gösta, Linus 
och Anna samåker 
varje dag. Bara en är 
beredd att betala…

Mycket står på spel
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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.

Hallå! Tävlingsdags
En del i vår tidning vill vi tillägna er!

Har ni något ni vill berätta om? Förlovat eller gift 
er? Någon att fi ra eller något att fi ra? Köpt en ny 
bil? Tillökning i familjen? Köpt ett nytt husdjur?

Vi vill att ni läsare kommer med ett namnför-
slag om vad denna sida skall heta.

Vinnande förslag kommer att få två biobiljet-
ter! Sänd ditt förslag till: 

tavling@ifmetallskaraborg.se
Eller till: IF Metall Östra Skaraborg
Marie Olsson, Box 84, 541 22 Skövde

Dikt ur Kallskänken, av årets Stig 

Sjödin-pristagare Jenny Wrangborg. 

Jenny gjorde stor succé på IF Metalls 

kongress i juni. Läs också om 

IF Metalls kongress på sidan 14.

Den som bråkar får gå

När platschefen gått hem vän-
der de sig till mig.

’’Det där du sa om rasterna, 
stämmer det verkligen?’’

De säger det lågt, nästan vis-
kande.

Och vi prövar orden som de 
aldrig blivit uttalade förut.

Gömmer kollektivavtalet un-
der följesedlarna.

När någon plötsligt ropar från 
serveringen.

Det är Sverige 1918.
Det är Sverige 2010.
Inga segrar är ännu vunna

Du har väl 
inte missat 
en tusen-
lapp? 

Har du varit med 

om en olycka på 

fritiden och upp-

sökt läkare ?

Anmäl då till 

Folksam eller ring 

till din avdelning 

och få hjälp.

Du kan då få 

1 000 kr i olycks-

fallsersättning.

Östra Skaraborg 

0500/42 41 73 

Skövde

Västra Skaraborg 

0510/48 41 41 

Lidköping

H
e
b

UNDER HÖSTEN görs ett försök med att köra 
utöver de vanliga rabatterna vi har, ett kon-
cept med 2 för 1. Det vill säga att vi får gå två 
personer, men bara betala för 1. Fyra föreställ-
ningar är först ut för att sedan utvärderas och 
har också annonserats på Västras hemsida och 
skickats ut till klubbar. 

När detta nummer kommer ut är det bara 
en konsert kvar, med gruppen Sator. 

Så även om ni missat detta svepet, håll för 
vara att alltid gå in och kolla aktuella erbju-
danden och nyheter på våra hemsidor.

 Text: Christer Andreasson
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Thabo från Sydafrika på besök
– Skaraborgsbesöken en stor kontrast till Stockholm, säger Thabo.

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall3 | 2011Skaraborg

När kongressen drog igång på 

Älvsjömässan i Stockholm den 17 

juni så fanns där bland alla ombud 

och gäster en som var lite extra 

välkommen.

Inte bara för det faktum att han 

är en fackligt engagerad person, 

utan också för att han hade en lite 

längre väg än de fl esta hit.

Från Sydafrika kom Thabo Tshabalala 
som är regionsekreterare för textilin-
ternationalen (ITGLWF, International 
Textile, Garment and Leather Workers’ 
Federation).

Robert Bengtsson (t. v.) och Thabo Tshabalala, Sydafrika.

Thabo är en av de personer som Ro-
bert Bengtsson, ombudsman på avdel-
ningen och internationell resursperson 
för förbundet, har arbetat med när har 
varit i Afrika på internationella projekt.

Thabo har varit i Sverige förut, när-
mare så sent som i september förra året.  
Vi får hoppas att både klimat och miljö 
är trevligare denna gång, i september 
var han endast i Stockholm, men nu fi ck 
han även vara med på ett antal företags-
besök nere i Skaraborg. 

– Det är en enorm skillnad att få 
komma ut i landet se dessa platser i 
kontrast till storstadsmiljön i Stockholm, 
säger Thabo. 

Långväga besökare. Thabo Tshabalala (till 

höger på bilden)  är regionsekreterare för 

textilinternationalen (ITGLWF, Internatio-

nal Textile, Garment and Leather Workers’ 

Federation). Thabo kommer från Sydaf-

rika och gjorde ett antal företagsbesök i 

Skaraborgsregionen.

I textilinternationalen har vi kongress 
var femte år, istället för var tredje som 
ni har, i övrigt har vi hämtat väldigt 
mycket av fackföreningsrörelserna i väst. 
Så det fi nns stora likheter i hur vi orga-
niserar vårt arbete, fortsätter han.

Vi önskar Thabo lycka till med hans 
arbete på hemmaplan och hoppas att 
han har nytta av erfarenheterna från 
Sverige och vår kongress.

Text & Foto: Christer Andreasson

130 personer trivdes vid sjöarna Norra 
och Södra Laxgölen samt Oxasjön un-
der en härlig sensommarlördag.

Alla som jag pratade med hade fått 
åtminstone en fi sk på kroken.

Naturen är otroligt fi n och vattnet i 

Fiskelycka under familjedag i Hökensås
sjöarna ligger spegelblank. Så utan att 
fi ska får jag några timmar i denna fi na 
miljö. Detta var det första inslaget av 
fritidsaktiviteter för Östra Skaraborg 
och meningen är att det ska bli fl era.

Jörgen Fransson/Fritidsgruppen

– Alla som jag 

pratade med 

hade fått åtmins-

tone en fi sk på 

kroken, säger Jör-

gen Fransson från 

Fritidsgruppen.

FRITIDSGRUPPEN
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På Swegon i Kvänum har man 

tagit problematiken med våra 

pensionsval på allvar.

Tillsammans med Leif Hjelman på 
Folksam i Skövde och FOLO-gruppen 
(Folksam-LO Pension) kommer man er-
bjuda samtliga medlemmar information 
och rådgivning hur man kan göra med 
sin eventuella fl ytt av gamla pensions-
pengar.

– Tanken är att detta ska vara ett ak-
tivt val från medlemmens sida, inte bara 
propaganda från ett försäkringsbolag, 
säger Joachim Björnram, försäkrings-
ansvarig IF Metall Swegon.

Försäkringsgruppen och styrelsen på 
Swegon har tillsammans med Folksam 
prövat hela proceduren och testat hur 
det går till.

Medlemmen får vara aktiv redan innan 
FOLO-gruppen kommer genom att kon-
trollera ett par saker:

Vilken förvaltare har jag för min 
avtalspension idag?

Swegon försäkrar sig om framtiden
Ett aktivt pensionsval är målet för Joachim Björnram.

Har jag valt återbetalningsskydd?
Har jag valt familjeskydd?
Under hösten kommer FOLO och går 

igenom för- och nackdelar och ger rekom-
mendationer. 

Hela proceduren går på UVA-timmar-
na, fortsätter Joachim, och har diskute-
rats med företaget i förväg.

– Förhoppningsvis kan detta sporra 
andra klubbar att göra liknande akti-
viteter, det fi nns alldeles för många män-
niskor som låter dessa besluten hanteras 
av någon annan genom att inte verka 
aktivt, avslutar Joachim.

Text och Foto: Christer Andreasson

Joachim Björnram (t. v.) pratar pensioner med Torbjörn Krantz, Swegon.

Genom att inte 

verka aktivt 

överlåter man 

besluten till 

någon annan.

Joachim Björnram,

Swegon
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– Ni ska ju ända åka E 20, 
varför ska jag då betala?

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall3 | 2011Skaraborg

ennart, Gösta, Linus och Anna 
samåker varje dag till sitt ge-
mensamma jobb som ligger 2,7 

mil enkel resa hemifrån.
Efter ett halvår uppkommer en 

mycket het diskussion i bilen hem från 
jobbet. 

Gösta ger fanken i att betala för att 
åka med till och från jobbet.

Linus som kör denna vecka har full-
komligt tröttnat på 
att inte få betalt, som 
han säger jag måste 
tanka, byta däck, 
köpa spolarvätska, 
betala bilskatt samt 
allmänt slitage på 
bilskrället.

– Du har mage att 
hoppa in i baksätet 
glida med utan att be-
tala en krona. Betalar 
du inte omedelbart så 
sparkar jag ut dig ur bilen här på E20 
direkt.

Gösta replikerar: ni skall ju ändå åka 
denna väg, varför skall jag vara så kor-

kad och betala, jag har viktigare saker 
att lägga dom hundralapparna på!

Då säger Anna ”lite ironiskt” vad bra 
då betalar inte jag och Lennart heller för 
vi har också en massa andra saker att 
lägga pengar på.

På fabriken är det två personer som 
inte är med i facket, de har inte gått 
med för som dom säger, de har vettigare 
saker att lägga sina pengar på än en 

djäkla fackavgift.
Vårt ombud på det 
företaget som heter 
Linus replikerar. 

– Pengarna går 
ju till att vi ska 
kunna få ob er-
sättningar, löneök-
ningar, arbetstids-
förkortningar plus 
allt annat som står 
i kollektivavtalet, 
skall ni åka med 

utan att betala för det menar ni.
Ser ni likheten i dessa berättelser 

och har du någon som åker med ”gratis i 
baksätet” på ditt jobb? 

En berättelse från ett företag i västra Skaraborg

Per-Owe Fredriksson, ombudsman 

IF Metall Västra Skaraborg funderar 

och skriver om ”gratisåkare”.

Fas 3 = lönedumpning!
26 000 arbetslösa fi nns i Fas 3
Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 
år 2007 av den nuvarande regeringen. 
Efter 450 dagar i arbetslöshet fl yttas 
arbetslösa över till den tredje fasen i sys-
temet. Just nu befi nner sig drygt 26 000 
personer i Fas 3 på olika platser i landet.

Ersättningen i form av aktivitetsstöd 
är minimal. Arbetsgivarna däremot får 
cirka 5 000 kronor i månaden när de tar 
emot en arbetslös i Fas3. 

Oppositionen körde över regeringen 
den 9 juni 2011 då riksdagen röstade för 

ett förslag som innebär att regeringen nu 
fått i uppdrag att stoppa anvisningar av 
långtidsarbetslösa till Fas 3. Det är dock 
oklart om hur regeringen kommer agera. 
Regeringen har hittills endast sagt sig 
vilja utreda frågan. 

Ett lagförslag kan därför eventuellt 
komma under hösten om regeringen 
inte verkställer riksdagens tillkänna-
givande. 

Källa ”IF Metall.se”
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Denna gång har vi medlemsnytt fått titta 

närmare på Hanna Adlers fi na matlåda.

Hanna är 21 år och jobbar för Unifl ex sen 

ett år tillbaka. Nu är hon uthyrd till Volvo 

Powertrain där hon monterar. Hanna 

tycker det är viktigt med bra hemlagad 

och ganska mycket mat när man har ett 

rörligt arbete.

Köttfärslimpa, 
fylld med 
vitlöksost
Köttfärslimpa, fylld med vitlöksost. 

Till detta äter hon kokta morötter med 

champinionsås. 

DAGENS FRÅGA: 

Följer du avtalsrörelsen?
Vad är viktigt att få med i nya avtalet?

1. Ja, jag följer den i media.

2. Att vi får en kompensation för det vi 

stod tillbaka i förra avtalsrörelsen. 

1. På det stora hela.

2. Flexavtal och reallöneökningar skulle 

vara intressant. 

1. Ja.

2. Högre reallöner är något som behövs.

1. Ja.

2. Då jag jobbar under Motorbranchavtalet har jag i många år irriterat mig på de låga 

lägstalönerna i avtalet. Det är en för stor skillnad mellan dem och lönerna på seriösa 

verkstäder. 

Sven-Åke Danielsson, 
Cejn, Skövde.

Jan Hanna, 
AB Tema (Parker), skövde. 

Mikael Helin,
UW-elast, Mariestad.

Mikael Gustavsson,   

Lidbil lastvagnar, Lidköping.
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Vinnare 
i korsordet, 
nummer 2/2011
1. Helena Heldt

 Skolgatan 6a, 532 31 Skara

2. Peter Huss

 Trumpetaregatan 6a, 703 43 Örebro

3. Hasse Kull

 Floragatan 11b, 544 33 Hjo

Korsord 

på sidan
15

Vi lever en sekund i taget och 

sekunden är just nu! Ignorera 

aldrig någon som bryr sig om 

dig. För en vacker dag kommer 

du att inse att du har förlorat 

en diamant 

medans du 

var 

ute  

och 

samlade   

stenar…

Följ avtalsrörelsen
-senaste nytt 
till sms
eller e-post

@

Anmäl dig som prenumerant 

på www.ifmetall.se för att få 

avtalsnyheterna som sms och/

eller e-post. 

Bli först med 
att få senaste nytt
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– Vi säger hej till sommaren 2011 med et
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Gammalt skrotupplag blev creperia på Fårö. Företagsamheten är stor.

Svensk natur är både vacker och unik.
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tt bildsvep från läsekretsen!

Langhammars raukar på Fårö 

var imponerande stora.
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Vackra Tansensjön, Södra Tansbodarnas Fäbod i Dalarna.
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Statyn ”Jona och valfi sken” i Eskilstuna.
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Tvättar åt både hotell och sjukhem
Siv Gustavsson har varit med i tvätteriet i Tidaholm mer än 20 år

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall3 | 2011Skaraborg

annars stoppar den upp allt förklarar 
Christina Bergström.

Hon vet vad hon pratar om efter 10 år 
i branschen. 

De är två stycken som matar in lakarn 
och en som tar emot dem på andra sidan. 
Sedan viks dem och läggs i fi na högar på 

vagnarna som står över-
allt i rummet. 

– Det är inte tungt, 
säger Siv Gustavsson, 
men man blir irriterad och 
stressad när tvätten fastar 
i mangeln ibland.

Allt går inte att mangla 
och då får man hand-
stryka, berättar Rigmor 
Johansson som har jobbat 
på tvätteriet i cirka åtta 

månader. Ibland är det 
mycket stryktvätt. 

Det beror helt på vilka kunder vi 
levererar till.

Det verkar vara ett gott gäng som har 
kul tillsammans på Tidahoms Tvätteri 
men svaret jag får på frågan om det är 
ett roligt arbete? Skrattar de och säger: 
hur roligt tycker du själv att det är att 
tvätta?

Text och foto: Camilla Meyner

Solen spricker fram mellan molnen och gör det ljusa, hem-

trevliga fi karummet ännu ljusare. Runt bordet sitter det ett 

tvätterigäng och äter frukost. Det är måndagmorgon i mitten 

av augusti och några har just kommit tillbaka efter semestern.

Närmast i lila tröja: Andreas Berg-

ström, till höger i vit piké Siv Gus-

tavsson, vidare i grå t-shirt: Imad 

Bahjat (praktikant), Vidare i grå piké 

och glasögon: Rigmor Johansson, 

och slutligen Christina Bergström.

Tvätteriet har funnits i Tidaholm i cirka 
21 år men inte i samma lokal som nu 
säger Siv Gustavsson. Hon har varit med 
från början med sina 20 år på företaget.

De är sex stycken anställda och en 
som praktiserar.

Här tvättar man åt hotell, sjukhem 
och en liten del privat-
tvätt.

Det är lakan, dukar, 
mattor, handdukar och 
arbetskläder.

När man kliver in i tvät-
teriet möts man av en 
tvättstugedoft. Ånga, 
tvättmedel och nymang-
lade lakarn.

Maskinerna står upp-
radade i en hall. Det fi nns 
åtta stycken tvättmaskiner i 
olika storlekar. Den största 
tar 25 kg, säger Andreas Bergström som 
har varit anställd i snart nio år.

Efter tvätt fl yttas tvätten över till 
stora torktumlare. Det fi nns fyra stora 
och två mindre varianter. Nästan allt 
tumlas med vissa undantag som tex mat-
tor som får hängtorka.

I det centrala rummet står den 
stora mangeln. Den måste gå hela tiden 

Imad Bahjat lastar 

tvättmaskinen.

Till vänster: 

torktumlare och 

längre in: tvätt-

maskiner. 

På bild: Sebastian 

Andersson och 

Imad Bahjat.
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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   
  

Information till sjukskrivna

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



12

– Som liten bodde jag i skogen. Då satte 
Det berättar Jan-Erik Ullström, montör vid Volvo Powertrain och författa

MEDLEMSNYTT
Tidning för Västra och
Östra Skaraborg inom IF Metall3 | 2011Skaraborg

En solig förmiddag i september 

hade jag bestämt träff med en lite 

speciell IF Metallare vid namn Jan-

Erik Ullström. 

Det var emot mina egna princi-

per att man ringer och stör någon 

som är sjukskriven, men han 

tyckte att det gick fi nt ändå, – för 

jag är ju egentligen inte sjuk säger 

han men har jäv… ont. 

Det är en disk som är skrot. Står i kö för 
vård och har fått erfara hur vårdgaran-
tin funkar i Västra Götalandsregionen 
där man blir kastad fram o tillbaks.

Det som kanske skiljer denne kille 
jämfört med ”vanliga” metallare är att 
Ullström upptäckt att han är författare.   
– Det tar bara fem minuter att tänka 
ihop en bok, säger han.

Men att få den skriven, tryckt och 
utgiven tar ett år.  

Hur kan han säga så då?
Jo, Jan-Erik jobbar som montör och 

med kvalitet på Volvo Powertrain i 
Skövde, där han lärt sig hela sin avdel-

ning. – Då behöver inte 
jag stå och tänka på vad 
jag gör egentligen utan 
det går med automatik, 
utan att för den sakens 
skull nedvärdera monte-
ringsjobbet. Men för mig 
så är det perfekt för då 
skriver jag en bok i mitt 
huvud…

Därför är det verkligen 
jobbigt nu när jag inte 
jobbar som vanligt. 
Jag behöver vara ifrån 
författandet för att kunna 
skriva en bok säger han… 
För mig låter det konstigt 
men på nåt sätt förstår 
jag hur han menar. 

Monteringsjobbet är ju väldigt socialt 
och det är ofta då man även får inspira-
tionskällor. Inte för att min första bok 
handlar om fabriksjobb eller liknande 
men ändå…

Han har jobbat på Volvo sedan 2004 
men blev hemskickad under krisen. Då 

provade han på några 
sälj-jobb under något år. 

Orken tröt på Ullström 
som inte är någon säljare 
som han säger. – Jag 
var gruppchef på ett av 
jobben och tvingades säga 
upp folk på båda. Det var 
inget roligt men i den 
branschen efterlevs inte 
alltid kollektivavtalen och 
det är bitvis dåligt med 
fackligt engagemang. 
Så chefen på det ena sa, 
att gå och säg upp tre 
utvalda personer bara. 
Sagt och gjort. Usch! Det 
var inget kul.

Jan-Erik kom tillbaka som absolut sista 
återanställd till Volvo Powertrain. Nu-
mera anställer de inte utan hyr in per-
sonal, för att kunna skicka iväg dem vid 
minsta lilla svacka. Samtidigt läser man 
i pressen samma dag som man skickat 
hem ett stort antal inhyrda att Volvo gör 

Jan-Eriks första bok  ”Vägen 

till Umbria” gavs ut i våras. 

Den fi nns via Bokus och Ad-

libris på nätet där man kan 

beställa den.

– Jag kan inte rita men 

ritar ändå. Jag kan inte 

måla men målar ändå. 

Jag kan heller inte skriva 

men skriver ändå. Alla 

kan! Det verkar vara Jan-

Erik Ullströms devis.
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jag mig ofta på en stubbe och tänkte
re till boken Vägen till  Umbria.

nya rekordvinster (läs aug-usti 2011).
Men i den vevan, i början av 2009, 

började Ullström skriva. – Den första 
boken jag givit ut heter Vägen till Um-
bria, men det är inte den sista!  Han har 
huvudet fullt med idéer om kommande 
böcker. Närmare bestämt ett 20-tal!  

Bok nummer två är på gång. Det är en 
kriminalroman som har många infl uen-
ser men som kanske mer liknar en psy-
kologisk thriller, än en vanlig deckare. 
Researchen hämtas ofta med hjälp av 
Google.

Det är viktigt att researchen fung-
erar så att t.ex. åldern på karaktärerna 
stämmer i alla kapitel och t.ex. färgen 
på dörren till ett café är korrekt, så att 
även läsaren kan känna igen sig på vissa 
platser säger han.

 – Min fru Karin har skarpt ifrågasatt 
mitt förstånd fl era gånger då hon läser 
varje kapitel som blir färdigt i kriminal-
romanens berättelse. Hon säger det med 
glimten i ögat förstås. För det är ofta 
riktigt djupa och mörka händelser i den. 

Den utspelar sig bl.a. i Stockholm och 
Rom.

Den första boken kan man beskriva 
som en science-fi ction.  

Jan-Erik bodde i skogen som liten. 
Dessutom var han mobbad under fl era år 
i skolan. Men lekte med några få andra 
barn. – Det var ofta jag gick och satte 
mig på en stubbe och tänkte. Detta har 
jag ofta med mig idag när jag skriver en 
bok i huvudet. Vuxenlivet kom och med 
det givetvis andra tankar. 

Nyrenoverandet av villan och två 
barn tar ju mycket tid, så skrivandet 
har fått ske på sena kvällar och nätter. – 
Värmlänningar har den goaste dialekten 
och det kommer jag att använda mig av i 
en kommande bok.

Det är de inre rösterna han talar om. För 
det är ifrån huvudet de sparade böck-
erna kommer. 

– Jag är den enda i hela världen som 
träffat dessa människor. Det har hänt 
att Ullström rekommenderat folk att 
inte läsa sin bok (!!)… Den är invecklad 

så innih…ete, säger han. En recensent 
tyckte att den var en blandning av ”Sa-
gan om ringen” och fi lmen ”Inception”.  
Men det är fi na recensioner.  

– Jag kan inte rita men ritar ändå. 
Jag kan inte måla men målar ändå. Jag 
kan heller inte skriva men skriver ändå. 
Alla kan! Det verkar vara Ullströms 
devis.

Ullström kan!  Första boken ”Vägen till 
Umbria” gavs ut i våras. Den fi nns via 
Bokus och Adlibris på nätet där man kan 
beställa den. Uppbyggd som en TV-serie 
med en cliffhanger vid slutet av varje 
avsnitt/kapitel. Umbria fi nns dessutom 
på riktigt. Det är en provins i Italien. 
Umbria betyder skugga. Uppföljaren 
kommer under 2013 . 

Jag avslutar samtalet med att du får 
väl gå hem och lägga dig och läsa en bok 
och vila ryggen och vaden nu. – Nej nej, 
jag läser aldrig böcker…

 IF Metall önskar Jan-Erik lycka till i 
framtiden med skrivandet och även med 
tillfrisknandet!

Jonny Alfredsson 

Namn:  Jan-Erik Ullström.

Bor:  Billingesluttningen Skövde.

Ålder:  33 år.

Familj:  Fru och två barn.

Fritid:  Skriver, skriver, skriver…  

 och när jag är frisk fi skar,   

 cyklar och promenerar.

Jobb:  Volvo Powertrain.

Aktuell:  Som författare.

Dröm:  Att kunna leva på skrivandet.Det är viktigt att researchen fungerar så att till exempel åldern på karaktärerna 

stämmer i alla kapitel, säger Jan-Erik. Här ett exempel på hans skisser.
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– Starka intryck och bra beslut
15 ordinarie ombud från Skaraborg på IF Metalls kongress.
Under fyra dagar i juni ägde 

IF Metalls kongress rum på Älv-

sjömässan i Stockholm. Det var 

många och långa timmar för de 15 

ordinarie ombud och 10 ersättare 

som representerade avdelning-

arna Östra och Västra Skaraborg.

Sammanlagt hade det kommit in 328 
motioner som skulle behandlas och un-
der dessa dagar var det många duktiga 
talare uppe i talarstolen för att strida för 
deras åsikter.

I fl era fall blev förbundsstyrelsens för-
slag nedröstade och detta är bra exempel 
för att visa att den enskilda medlemmen 
faktiskt kan påverka IF Metalls inrikt-
ning.

Lars Ask som är ordförande på Verk-
stadsklubben på Volvo powertrain i 
Skövde var uppe och argumenterade för 
medlemmens makt över sin fritid och 
rätten att reglera sina övertidstimmar. 
Detta gick vägen och IF Metall skall i 
framtiden jobba med detta.

Marie Olsson, försäkringsansvarig på 
avd 27 pratade för höjd ersättning vid 
dödsfall. Detta gick dessvärre inte vägen.

Johan Cord studieanvarig på avd 28 var 
uppe och pratade för kompensation för 
förtroendevalda.

Camilla Johansson ordförande på 
avdelning 28 Västra Skaraborg argu-
menterade för ändrade villkor i grupp-
livsförsäkringen och lyckades.

Förbundet ska arbeta för att få till en 
ändring för bättre villkor för sambos.  

Inledningen av kongressen startade med 
att representanter från alla IF Metall-
avdelningar marscherade in med fana. 
Förbundsordföranden Stefan Löfvén höll 
ett tal om att IF Metalls medlemmar 
har stått tillbaka med krisavtal för att 
rädda de svenska industrijobben. I nästa 
avtalsrörelse är det dags för företagen 
att betala tillbaka tycker han. ”Pay back 
time.”

Det var många som gästade kongressen. 
Socialdemokraternas nyvalda partiordfö-
randen Håkan Juholt, Gytte Guterland 
ordförande för SSU, Lo´s ordförande 
Vanja Lundby Wedin med fl era.

Vanja poängterade kylan i dagens 
samhälle med orden

”Du är gammal, du är fet och därför 
är det ditt eget fel”

Vid fl era tillfällen fi ck kongressen 
njuta av poesi i arbetarrörelsens anda.

En ung tjej med namnet Jenny 
Wrangborg läste högt ur sina diktsam-
lingar.

På scenen pressenterades de internatio-
nella gästerna. En utav dem saknades. 
Gennady Fedynich, ordförande för det 
oberoende elektriker- och bilarbetarför-
bundet i Vitryssland, som inte kunde 
lämna sitt hemland på grund av orolig-
heter där. 

Gennandy Fedynich och hans kol-
legor är riktiga fackföreningskämpar 

som trots hot och trakasserier står upp 
och försvarar sin rätt till demokrati och 
fackligt infl ytande.

Text: Camilla Meyner 
och Marie Olsson.

Kongressbeslu!
Halvera långtidsarbetslös-
heten: Idag är det fortfarande 

28 000 arbetslösa IF Metallare 

trots att konjunkturen vänt 

snabbt.

Trygga anställningar: 
Visstidsanställningar och inhyr-

ning ska begränsas för att minska 

antalet osäkra anställningar.

Övertid: Efter en lång debatt 

beslutade kongressen att förbun-

det ska arbeta för att medlemmar 

ska kunna bestämma mer över sin 

fritid.

Årets Stig 
Sjödin-pris-
tagare Jenny 

Wrangborg, kall-

skänka och poet. 

Hon berörde 

många under 

kongressen. 

Läs ett utdrag 
ur hennes poesi 
på sidan 2.

Från vänster: Eva Steinmo Larsson, Camilla Johansson, Poul Hansen, Marita Gustafsson, Eli Abadji och Sören Landahl.
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Rätt lösning skickas till IF Metall Östra Skaraborg, Rådhusgatan 6, 541 22 SKÖVDE. Senast den 1 decemberi 2011 vill vi ha ditt svar.

Priser: 1:a pris, 2 st biobiljetter. 2–3 pris, 1 st biobiljett.
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Adress        Postadress
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Aktiva uppsökare i Skaraborg
– Det var färre ungdomar som hade fått sommarjobb i år.

Under de senaste sju åren har 

LO-Skaraborg tillsammans med 

fackförbunden genomfört upp-

sökeri riktat till ungdomar som 

sommarjobbar.

Spindeln i nätet är Volvoanställ-

da Roger Krona, hemmahörande i 

Hjo, som de senaste åren ansva-

rat för planering och utförande av 

aktiviteten.

Tanken med uppsökeriet är prata med 
ungdomar på sitt, antagligen, första jobb 
och försäkra sig att de vet både vilka rät-
tigheter och skyldigheter de har.

Oftast är det ett positivt bemötande 
från både arbetsgivare och ungdomar, 
även om det kan fi nnas några ibland som 
inte har tid eller lust att prata.

– Det största problemet i år har varit 
(som vanligt) att man inte har fått ett 
anställningsbevis, det märks även att 
det var mindre ungdomar som fått som-
marjobb i år, säger Roger Krona.

– Behovet fi nns att få information, och 
vi tycker det är ett bra sätt att komma i 
kontakt med dem, fortsätter han.

Text & Foto: Christer Andreasson

Korta fakta om årets uppsökeri
• Vi har varit ute 5–10 uppsökare   

 varje dag.

• Vi var ute 10 dagar.

Orter med omnejd som vi besökte: 

Mariestad, Skövde, Lidköping, Hjo,   

Skara, Hova, Töreboda, Tidaholm,   

Vara, Karlsborg, Falköping

Antal sommarjobbare: 

• 1 298 st. Varav 430 st. inom   

 kommuns regi.

• Antal foldrar som vi har delat ut:   

 1 425 st.

Arbetsplatsbesök: 

• 405 st.

Kuriosa:

• Äldsta var 89 år.

• Glada när vi kommer.  

• Mycket frågor  

• Bra information. 

Som vanligt 

är det stora 

problemet att 

man inte har 

fått ett anställ-

ningsbevis.

Roger Krona

Uppsökare

Monica Green, Kalle Stark, Christina Granath Friberg, Anette Persson, Alexandra Gustafsson och Roger Krona. 

En del av den styrka som gav sig ut på uppsökerie i Falköping under sommaren 2011.


