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

Skarabogrsnytt nummer 2.  18 juni 

Skarabogrsnytt nummer 3.  10 september

Skarabogrsnytt nummer 4.  3 december

Ett fantastiskt 
verksamhetsår

Alexandra Pascalidou talade 
engagerat om mångfald 
och jämställdhet

År 2014 går mot sitt slut. Om jag blickar bakåt så kan 
jag konstatera att det varit ett fantastiskt verksam-
hetsår.

Först hade vi vår kongress och knappt hade texten i 
Arbetets söner tonat ut förrän det var dags att ta tag i 

sista arbetsveckan innan Europaparlaments-
valet.

Här lyckades vi bra i vår kryssa Olle kam-
panj och vet nu att vi har en kunnig och dri-
vande IF Metallare nere i Bryssel den kom-
mande mandatperioden.

Så kom hösten och äntligen inträffar det som 
vi jobbat så hårt för. Ett regeringsskifte. Tack 

alla förtroendevald och medlemmar för den tid och en-
ergi som ni lade ner för att lyckas med detta.

Tyvärr så lyckades vi inte få egen majoritet, utan 
mycket tid till förhandlingar kommer att behövas den-
na politiska mandatperiod.

Det kommer nu att vara oerhört viktigt att vi under 
denna mandatperiod kan förklara varför för våra med-
lemmar som vi inte lyckades övertyga utan valde bort 
att rösta på S i årets riksdagsval.

Jag känner ingen oro utan känner mig trygg i situa-
tionen, då jag vet att vår nyvalde statsminister är 
sprungen ur arbetarrörelsen. Tidigare IF Metalls för-
bundsordförande och som är van vid det arbetssättet.

Nu är det dags att se framåt och blicka in i 2015. 
Det är nu dags att dra igång arbetet med att återupp-
bygga Sverige, så att det återigen blir varmt och soli-
dariskt. Detta arbete skall utföras med industrin som 
drivmedel.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag alla IF Metalls 
medlemmar!

Bus, allvar, 
fest och 
politik 
under 
frisk-
vårdens 
dag
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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

Delad glädje 

är dubbel glädje 
Det gäller också
Annica och Åsa

Annica Persson (t.h.) slutade sitt 

arbete på expeditionen i Skövde den 

31 oktober. Åsa Johansson (t.v.) började 

på IF Metalls expedition i Skövde 

i början av september. Innan det var 

Åsa på Folksam under 25 år. 

Deras glädje bottnar i arbetsgemenskap 

och trivsel.

Stellan Ekdahl har jobbat hos Lid-Bil i Lid-

köping i 45 år. Han är en erfaren lastvagns-

mekaniker och expert på Volvos lastvagnar 

och bussar. Trots att han jobbar i en miljö 

med buller, väta,  värme,  kyla, smörja, 

tunga lyft och bromsstoft så trivs Stellan 

kanonbra.

– Inget att klaga på, säger han och ler.

Han började på yrkesskolan och fi ck  

sedan jobb som springpojk. Senare var han 

på lagret. Efter detta har han varit väldigt 

många år i verkstan och nu har han cirka 

fyra månader kvar att jobba. 

– Arbetsgivaren är jättebra, säger han. 

 Lennart cyklar hit varje dag oavsett 

väder. Det är 1,5 mil totalt per dag.

Lycka till med pensionärslivet 
Stellan önskar vi på redaktionen!

Stellan har varit 45 år i en och samma bransch

Kaffe är gott, tycker 

Stellan Ekdahl som 

nu går i pension efter 

45 år hos Lid-Bil i 

Lidköping.



4

4/2014

År 1916 skapades Gullhögens Bruk 

som sedemera började tillverka 

cement. Företaget har i dag 96 an-

ställda och man jobbar  kontinuerligt 

treskift.

Jag är lite nyfi ken på verksamheten så 
jag har bokat en tid med Glenn Wacker 
som är en av de förtroendevalda som 
ska visa mig runt på företaget. När jag 
anländer så frågar Glenn om jag vill 
åka ut till dagbrottet och titta när dom 
spränger, spännande tänker jag, så på 
med hjälm skyddsväst och glasögon.

Spänning och säkerhet
Vi blir hämtade med bil som tar oss ut 
till platsen och får instruktioner om sä-
kerhet och rutiner vid en sprängning. 
Allt detta var mycket spännande och  
arbetet gick galant. Vi fortsätter vår 
vandring till några andra avd ,jag vill 
gärna höra de anställdas  tankar angå-
ende debatten som har varit i media.

För er som inte har följt debatten 
så har Cementa brytningstillstånd till 
2017, men mark- och miljödomstolen 

har sagt nej till fortsatt brytning. Be-
slutet överklagades av Cementa som 
menar att miljökonsekvenserna inte 
alls blir så stora och att beslutet base-
rats på direkta missuppfattningar. 

Del av Skövdes historia
Om man inte får beviljat prövningstill-
stånd så gäller mark och miljödomsto-
lens  beslut, och då har Cementa inget 
tillstånd att bryta kalk i Skövde efter 
2017. 

När jag pratar med de anställda om 
detta så tror och hoppas man att verk-
samheten ska vara kvar efter 2017, jag 
tycker att det fi nns en positiv anda på 
företaget.

Cementa har under lång tid varit en 
del av Skövdes historia och för dom an-
ställda så hoppas jag att verksamheten 
får vara kvar.

Jag tackar Glenn för ett spännande 
och intressant besök.

Cementa före detta Gullhögen

– Eld i berget!

Eva Lundin

070-934 39 44

Första tåget till Gullhögen 1919.

Cementa – del av Skövdes historia. I dag har företaget modern teknik, 96 anställda som 

arbetar kontinuerligt tre-skift. Trots det fi nns mijöhot mot företagets framtid.
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I början på september var det dags 

för 28:e året i rad som Skövde Kom-

mun arrangerade Friskvårdens dag 

uppe på Billingen tillsammans med LO 

som var med för fjärde gången. 

Även LO var representerade på denna 
dag, engagerade och entusiastiska val-
arbetare som ville sprida ljus och för-
hoppning om ett regeringsskifte. Många 
diskussioner och leenden utdelades till 

besökarna som ville. Alla 14 förbund 
i LO får möjligheten att vara med på 
den dagen och i år så var det ett antal 
av våra förbund representerade på Bil-
lingen tillsammans med unga örnar 
som har en väldigt populär ansiktsmål-
ning för dom som vill bli målade, barn 
som vuxna.

Det delades ut mycket information om 
Valet där det stod mycket om hur och 

varför den fackliga rörelsen vill vara 
med och påverka facket på jobbet och 
i samhället. En hel del ”give-aways” i 
form av refl exer, badbollar och liknande 
delasdes även ut.

Vädrets makter stod på arrangörer-
nas sida och bjöd på sol och värme. Da-
gen var välbesökt och många tog tillfäl-
let i akt att njuta av vackert väder och 
Friskvård.

Glenn Wacker 

Friskvårdens dag 
på Billingen

Ansikts-
målning 
populärt
i valtider

Röster från kursen Organisera-Rekry-

tera!

–  En kurs som jag rekommenderar  
 till andra, borde vara obligatorisk  
 för förtroendevalda.
–  Mycket lärorik med mycket nyttig  
 information och tips.
–  Mycket trevligt att träffa andra   
 förtroendevalda.
–  Jättebra kurs! Fler borde gå den för  
 att bli mer insatta i hur viktigt det  
 är att rekrytera nya medlemmar.
–  Jag tycker att det har varit väldigt  
 bra kursmaterial med stor variation  
 på innehållet med fi lmer och grupp- 
 arbete.

Eli Abadji - Handledare 

Organisera fl era

Bra kurs!
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Expo och Anders Ferbe på Axvall

Anders Ferbe hade blivit utmanad av 

Teknikarbetsgivarna i ALS-utmaningen. 

Anders antog utmaningen och blev 

översköljd av en ishink.

Den 3 september hade vi konferens 

för förtroendevalda i våra båda avdel-

ningar. Vi fyllde gympasalen på Ax-

evalla FHSK. Dagen innehöll föreläs-

ning av Niklas Nilsson från Expo. Expo 

är sakkunniga i främlingsfi entlighet 

och nynazism. 

  Senare på dagen hade vi IF 

Metalls förbundsordförande Anders 

Ferbe som hade ett mycket tydligt 

budskap; Vikten av att alla IF Metal-

lare ute i landet går till valurnan i 

mitten av september.

Expo är politiskt obundet. Hotet från 
vissa politiska partier, som trots att vi 
lever i 2000 talet, är livrädda för andra 
kulturer och hårfärger varnade man 
för nu inför valet. Historien kan man 

inte blunda för. Hotbilden mot fackför-
eningsmänniskor och journalister har 
ökat markant i Sverige sedan 1998.

Förbundsordförande Anders Ferbe 
menar att skillnaden för oss arbetare 
blir stor när de rika slipper 140 miljar-
der kronor i skatter till statskassan. Vi-
dare tog han upp det faktum att varje 
IF Metallare betalat in 16 000 kronor 
mer till staten på grund av arbetslös-
hetsavgiften än vi gjort tidigare. 

Anders Ferbe påpekade också att vi 
vanligt folk ofta kritiserar arbetsför-
medlingen, den myndigheten har en 
chef. Det är regeringen! Kritisera den 
i så fall. Idag fi nns det cirka 30 000 ar-
betslösa IF Metallare. Regeringen gör 
inget åt det!

Gudarnas blod är den femte och 

sista delen i serien om Julius Caesars 

makalösa liv i den hyllade Kejsaren-

serien som började med Roms portar, 

Kungars död, Svärdens fält och Kri-

gets gudar.

Ett boktips från Dick Wadin, Swegon:

– Läs Gudarnas blod om Cesars liv

Gudarnas 

blod 

– Kejsaren

av Conn 

Iggulden

Spännande, intressant 

och fängslande 

historiskt drama, 

säger Dick Wadin!

Fler boktips fi nns 

på Avdelningens 

kanal på YouTube:

www.youtube.com/
ifmetallskaraborg



7

Daniel Petersson, Promens 
Lidköping  

Britt-Louise Johnsson, 
Petainer Lidköping

Anna Hermansson George Slivo

– Ensam är svag. Tillsammans är vi 

starka.

– Nån att vända sig till vid problem.

– Tryggheten och att bli rättvist 

behandlad. 

 – Rätt ska vara rätt.

Husmansost
– Dagen till ära äter jag Korv Stroga-

noff med ris.

Varför är fackligt arbete viktigt?

Hans Hansson, Cementa Skövde

Korsordsvinnare i 

Skaraborgsnytt nr 3

1:a pris Kristina Lundh, Mariestad

2:a pris  Stefan Levinsson, Tidaholm

3:e pris Hasse & Birgitta Kull, Hjo

i d

Korsord 

på sidan
15

Korsords
vinnare!

Fiskelycka för Jan-Ove  vid Hökensås

– Utmärkt familjedag
Det vackra vädret kring sjöarna Oxa-

sjön, Norra och Södra Laxagölen drog 

till sig många fi skeentusiaster i årets 

upplaga av IF Metalls familjefi ske i 

Hökensås. 

Vid Norra Laxagölen stötte jag på Jan-
Ove Sjöqvist (bilden) som var där och 
fi skade med sin son Emil. Dom hade va-
rit tidigt ute på morgonen och haft ett 

riktigt lyckat fi ske med ett antal fi skar 
i sin kylväska. 

Jan-Ove jobbar på Volvo Powertrain 
Skövde. Han är en aktiv sportfi skare 
runt Lerdalas sjöar. 

Sjövalet i Hökensås gillade han och 
sonen. IF Metalls koncept med familje-
dag i Hökensås är ett bra sätt att um-
gås på ett bra sätt i naturen.

Glenn Wacker
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Thomas Frost, 56 år, har många spe-

ciella saker för sig, minst sagt. Tomas 

bor med sin sambo Mona i Hentorp i 

Skövde och han jobbar på Volvo GTO. 

Där jobbar han med övervakning, 

kontrollering och inställning av ro-

botar i nya gjuteriet. Men han hinner 

även med att vara aktiv i sin roll som 

förtroendevald i verkstadsklubben 

som kontaktombud. Så långt inget 

ovanligt.

 
Men varför vill vi göra reportage om ho-
nom, eller varför kalla honom unikum?

Jo nu kommer en levande historie-
bok inom hockey och fotboll, en mara-
tonlöpare med ett aktat namn i Europa. 
En skivsamlare som skulle göra vilken 
radiokanal som helst avundsjuk.

Allt detta i en och samma person, 
nämligen Tomas Frost!

Det började 1966 när pappa tog med 
pojken Tomas på ishockeymatcher på 
vintern och fotbollsmatcher på som-
maren. Lagen var/är Degerfors IF och 
Bofors IK. Tomas är född och uppvuxen 
i Karlskoga/Degerfors området. Tomas 
har spelat både fotboll och ishockey 
själv i ungdomen.

 I dag är han expert på statistik. In-
om laguppställningar, matchresultat, 
spelarnummer, träningar, tränare, an-
tal gjorda mål och assist. ALLT som har 
med Degerfors IF, Bofors/Karlskoga IK 
och Skövde IK att göra. 

Tänk er själva, ALLT om dessa klub-
bars A-lag kan Tomas. 

– Men säger han, det är ”bara” 
de matcher jag sett. Idag (läs okto-
ber 2014) har jag dokumenterat 1 230 
matcher i bara ishockey. 

Han jobbar 2-skift. 

Han kan ALLT historiskt om lagen också. 
Jag är tvungen att kolla så han inte fa-
las med mig så jag frågar: -

 Vem hade nr 18 i Bofors 1975?  Ett 
uns av tvekan innan han svarar: Sven 
Ohlsson men han och Krister Linder 
bytte tröja det året. Därav tvekan…

– Vem hade nr 12 i Skövde IK 1972? 
Samma tydliga svar här, men inte en 
tvekan. Helt otroligt, tycker jag. 

Allt är dokumenterat för Tomas egen 
skull. Värmlands hockeyförbund ringer 
och vill ha fakta ibland. Även skriben-
terna på SIKs hemsidor och vissa jour-
nalister hjälper han med viss fakta. 
Han vet även vad alla spelare gör idag i 

alla sina favoritlag om de är aktiva än-
nu eller inte. Alla matchprogram ligger 
fi nt förvarade också. Med egna anteck-
ningar i. Jag hittar ett matchprogram 
från 1960 talet och blir nostalgisk. På 
soffan ligger nostalgiska matchtröjor 
från Degerfors på den tiden det begav 
sig. Även Skövde IK och Skövde AIK 
matchtröjor har han fått av klubbarna. 

– Ett till fi nt minne är från fotbollsläk-
taren i Italien. Vi (Degerfors) mötte 
Parma 1993. I Parma spelade då bland 
annat Thomas Brolin. Huliganpolisen 
trodde att vi var värsta huliganerna, 
men de upptäckte att vi var snälla och 
hederliga. 

– Jag gav bort min supportermössa 
åt den ena polismannen. Det gick en 
lång stund sen kom han tillbaka med 
en Parmamössa åt mig.

– Autografen av Gunnar Nordahl 
är värdefull för mig, säger Tomas. An-
nars mina personliga största namn in-
om fotbollen är Ralf Edström och inom 
hockeyn är det Tommy Bergman från 
Bofors.

 Familjen fl yttade runt lite i Tomas 
barndom men sedan 1994 är Tomas fast 
i Skövde. 

Tomas Frost – unikum i fråga om energi, idrottsfakta och mångsyssleri

Efter 22 helmaror vet han allt om ”run

Bästa maran är 
Berlin 1988. 

Då sprang jag  
på 2.38.02.

När Thomas fyllde 50 år fi ck han en 

personlig matchtröja av Skövde IK med 

nr 58 på. 58 är Thomas födelseår.



9

– Jag fi ck jobb på Cementa då. Där 
körde han bergstruck, lastade järnvägs-
vagnar och en sväng på förrådet. Sen 
kom en kris för byggbranschen och jag 
fi ck lämna Cementa men hade tur att 
få jobb på Volvo.

Thomas har imponerande meriter när 
det gäller antal genomföra maraton-
lopp. En helmara är 42 km och således 
är en halvmara ca 21 km. De klassiska 
loppen i San Fransisco, New York ma-
raton, Chicaco, London och Berlin fem 
gånger är stora prestationer.

– Min bästa tid är i Berlin 1988 då 
jag  behövde 2 tim 38 min och 2 sek. 
Sista milen gick under 35 minuter och 
jag kände mig mycket fräsch och hade 
orkat hur mycket som helst då. Detta 
kallas ”running high” på löparspråk lär 
Tomas mig. Tomas är svensk mästare 
i H 35 Veteran 1995. Han visar upp 
många av sina medaljer. Hela väggarna 
i 3-rumslägenheten är prydda av di-
plom, nummerlappar, matchtröjor, au-
tografer och löpsedlar.

Annars bästa utlandsplacering är på 
Mallorca 1989 då jag kom på 4:e plats.

– Det var lite komiskt , för hotellen 
i området hade skänkt priserna. Ho-

ning high”

tellägarna rök ihop och blev osams. Det 
slutade med att alla som placerade sig 
från 1.a till 6.e plats i det loppet fi ck 
samma priser men olika pokaler. Spea-
kern tyckte att jag såg tysk ut och sa 
att Tyskland tog 4.e platsen. 

Ett annat minne är ifrån Litauen under 
en halvmara. Jag leder stort och har ca 
en kilometer kvar. Då kommer en buss 
med barn och kör förbi mig. Barnen vin-
kar glatt. Jag vinkar tillbaka. Då gasar 
chauffören på rejält och begraver mig i 
ett rejält avgasmoln…

– Jag vann stort ändå ler Tomas. 
Priset den gången var en check på 
4 000 kr. Jag efterskänkte pengarna 
till arrangörerna då de inte hade det så 
gott ställt.

– Mitt hotell och resan var ju redan 
betalt.

En dröm som Tomas har kvar är att 
få delta i tre klassiska lopp till. Bos-
ton, Koiche i Slovakien som är Euro-
pas äldsta maratonlopp och originalet: 
Maraton till Athen. Drömmen fi nns 
men det är hälsenorna som bestämmer 
detta. 

Som om inte allt detta vore nog, så sam-
lar Tomas även på skivor. Tro mig eller 
ej men han har ca 5 000 st CD och vinyl 
uppe i lägenheten och ”ett gäng till ” i 
källaren.

– Mest gammal Rockn roll med så-
som Elvis, Eddie Cochran, The Coasters 
och Gene Vincent. Men även många 
guldkorn av svenska storheter. 

– Men hårdrock är inte min grej sä-
ger Tomas. Det är det gamla genuina 
som består enligt Tomas. Han har en 
riktigt gammal skivspelare i stora rum-
met. Detta är kult! 

– Jag har precis köpt en anläggning 
så jag kan lägga in digitalt också. Men 
det är inte så kul. Samlandet och letan-

det är ju det som är grejen. I dag hittar 
du ju all musik på nätet så värdet är ju 
inte riktigt likadant som förut. Ett mål 
till som jag har är att åka till Europas 
största skivmässa. Den ligger i Utrecht 
i Holland under påskhelgen.

Sambon sjunger i kyrkokör så hon 
har sitt att hållas med, säger han. De 
har inga barn hemma så tiden fi nns sä-
ger Tomas. Ändå åker han MC på friti-
den också. 

Men nu får jag inte störa mer för 
nu ska han ut och träna. Det gör han 
minst fyra gånger i veckan. Idag en 
egen löprunda utomhus innan eftermid-
dagsskiftet. Nästa gång med IFK Sköv-
de friidrott.

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  

Tomas meriter inom långdistanslöpning-

en är mer än imponerande; 22 stycken 

helmaror, 50 stycken halvmaror, 1 styck 

ultralopp och ett hundratal smålopp har 

han hunnit med hittills!

Trots alla fi na priser drömmer Thomas 

om att få delta i maratonloppet mellan 

Marathon och Athen.

Bland mina 
5 000 CD är det 
mest gammal
Rock´n roll.
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marie.olsson@ifmetall.se

0500-42 41 73 

Den 23 oktober hade vi samlat ett 

hundratal IF Metallare till en Jäm-

ställdhet och mångfalds inspirations-

dag på Axevalla folkhögskola.

Det var förtroendevalda från både 

avdelningarna i västra och östra Ska-

raborg.

Alexandra Pascalidou föreläste om 
mångfald, sig själv och sitt liv i den 
klassresa hon fått vara med om. Om 
släktingar och hur de blivit behand-
lade i Sverige. Allt hon blivit anklagad 

för och allt hon fått höra. Hon har en 
mycket mänsklig och demokratisk syn 
på livet tack vare dessa upplevelser. En 
mycket bra föreläsning. 

Efter lunch föreläste Michaela Tin-
nerholm från förbundskontoret. Hon 
pratade om genusfrågor och upplyste 
oss om skillnader i vardagen.

I maj 2014 antog kongressen ett beslut 
om att IF Metall är en feministisk or-
ganisation. Kongressen beslutade också 
att förbundet speciellt ska uppmärk-

samma kvinnors arbetsuppgifter. Att 
göra särskilda insatser för att stärka, 
och öka andelen kvinnor i förbundets 
beslutande och rådgivande organ på 
central och avdelningsnivå. Målet på 
minst 30 procent kvinnor ska vara upp-
fyllt 2017.

Eli Abadji
Allas lika värde-kommittén

Se fi lmklipp från inspirationsdagen 

på avdelningens kanal på YouTube:

www.youtube.com/ifmetallskaraborg

Michaela och Alexandra föreläste på konferens

Kongressmål: öka andelen kvinnor

Nytt material till Skyddsombuden
Nästan en person i veckan avlider, 

ännu fl er skadas, till följd av olycksfall 

i arbetet. Inte sällan fi nns det brister i 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

som bidragit till olycksfallen. Ofta 

har det dessutom skett ett eller fl era 

tillbud innan olyckan inträffat. 

Det är därför av största vikt att tillbud 
alltid rapporteras och följs upp syste-
matiskt (tillsammans med arbetsgiva-
ren). En ifylld tillbudsrapport kan för-
hindra ett senare olycksfall om den följs 

upp i tid, men också ligga till grund för 
en arbetsskadeanmälan när olyckan 
ändå varit framme och ska dokumen-
teras.

Som ett led i detta har IF Metall ta-
git fram ett block för olycksfalls- och 
tillbudsrapportering, som skyddsombu-
den kan ha tillgängligt på arbetet. 

Hör av dig till din avdelning för mer 
information.

Checklista Tillbudsrapport

Har du tänkt på:

Rätt och tillräcklig skyddsutrustning?

Rätt och tillräcklig utrustning/hjälpmedel?

Följt/förstått aktuell arbetsinstruktion?

Rätt arbetsställning?

Trafiksäkerheten?

Finns risk för?

Att påverkas av arbete/utrustning i min närhet?

Brand?

Bränn-/skär-/köld-/klämskador?

Falla/halka/snubbla?

Rasrisk och fallande föremål?

Finns risk för kontakt med kemikalier?

Var finns?

Närmaste brandutrustning?

Närmaste nöddusch/ögonskölj?

Närmaste första förbandslåda?

Nödstopp?

Utrymningsväg?

Rapportera tillbuden innan olyckan är framme!

Ta alltid 
tillbuden 
på allvar!

Använd gärna IF Metalls block för olycksfalls- och tillbudsrapportering. 

Blocket beställs via medlemsportalen alternativt kontakta din avdelning.

 Olycksfalls- 
         tillbuds-
    rapport
och

Ta alltid tillbuden på allvar!

Rapportera tillbuden innan 

olyckan är framme!

Tillbud är oönskade 

händelser eller 

situationer som 

kan leda till ohälsa 

eller olyckor. 

Att rapportera 

tillbuden kan ge 

värdefull information 

om hur arbetet   

kan göras bättre   

och säkrare. 

www.ifmetall.se

Michaela Tinnerholm (t.v.) 

från IF Metalls förbundskon-

tor pratade under konfe-

rensen om genusfrågor och 

upplyste oss om skillnader i 

vardagen. Alexandra Pascali-

dou föreläste om mångfald, 

sig själv och sitt liv i den 

klassresa hon fått vara 

med om.
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Röster från kursen Agera!
Vad har du genomfört på jobbet efter 

kursen?
– Jag samarbetade med skyddsom-

budet på jobbet för att skaffa nya Blå-
tands hörselkåpor.

– Jag har gått skyddsrond och till-
budsrapporterat.

– Sammankallat till ett möte på job-
bet med ombudsmannen på avdelning-
en och min arbetsgivare.

– Kursen var en bra grund för att ut-
veckla mitt förtroendeuppdrag.

– Jag har försökt förmedla den infor-
mationen jag har lärt mig!

– Bra med sådana kurser, när man 
får mer kött på benen! 

Vad behöver du göra för att komma 
vidare med ditt uppdrag?

– Mer utbildning för att lära mig mer!
– Arbeta med nya spännande projekt 

för att mina arbetskamrater ska ha det 
så bra som möjligt.

Vi genomförde utbildningen Agera

Nu utvecklar vi vårt uppdrag

Studiekommittén för IF Metall Västra 

Skaraborg. Ett tillskott på femper-

soner gör att kommittén tar nya tag 

bland annat för att utöka både idéer 

och uppsökerier.

I kommittén fi nns numera; Mikael Gus-
tavsson. Jobbar till vardags på Lidbil 
Lastvagnar i Lidköping och sitter i av-
delningsstyrelsen. Mikael är verksam-
hetsansvarig för studier.

Peter Björsgård, Swegon i Kvänum. 
Ansvarar för studier på klubben där.

Anette Gustafsson. IAC i Skara. Stu-
dieansvarig på klubben.

Stefan Andersson. Volvo Penta i Va-

– Fler kurser! BAM t.ex. då jag också 
är skyddsombud.

– Mer utbildningar, t.ex. lagar i ar-
betslivet och kollektivavtal.

– Fördjupad kunskap kurs.

– Uppmana andra att lära sig mer 
om facket. Sen fortsätta utbilda mig 
själv, av folk som är bra på det dem gör!

Eli Abadji, handledare

ra. Studieansvarig på klubben på Penta.
Marie-Louise Anoschkin. Electrolux 

Mariestad. Studieansvarig på klubben 

och sitter med i avdelningsstyrelsen.
Christina Thörn. Paroc. Studiean-

svarig på klubben.

Studiekommittén i IF Metall Västra Skaraborg går på offensiven

Idéer och uppsökeri på bordet

Studiekommitté: Från vänster till höger: AnetteGustavsson, Marie-Louise 

Anoschkin, Peter Björsgård, Stefan Andersson, Mikael Gustavsson. 

Christina Thörn saknas på fotot.
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145 förväntansfulla skyddsombud  på Axevalla Folkhögskola:

– Lärorikt och användbart
Den 14 oktober hade IF Metall Skara-

borg sin årliga skyddsombudskonfe-

rens på Axevalla Folkhögskola. Dagen 

hade samlat 145 förväntansfulla 

skyddsombud från både avdelning 27 

och 28.

Vi började dagen med Leffe Larsson 
från Verksamhetsdesign3L. 

Leffe har en bred kompetens inom 
området som påverkar människor. Han 
leder processer som konsult inom ar-
betsmiljö, rehabilitering och förbätt-
ringsarbete bland annat.

Han pratade om kommunikation, 
sändare och mottagare och fi ck igång 
alla 145 med sina bikupor.

Annica Hovgard, specialistläkare berätt-
ade om hur Arbets- och Miljömedicin 
från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 
fungerar. 

Hon pratade om frågeställningar på 
remisser och sambandsbedömning med 
arbetet. Hur vi påverkas av buller, ergo-
nomi, rök, kyla, sol, vind och även mobb-
ning och psykosociala arbetsmiljön.

De gör cirka 400 utredningar per år. 

Vem som helst kan skicka en remiss.
IF Metall hjälper gärna till med det-

ta. Vi har många medlemmar som fått 
remiss för att utreda arbetsskada.

Annica avslutade med att prata lite 
om hur skiftarbete påverkar vår hälsa.

Sedan blev det lunch och utdelning 
av skyddsvästar till alla deltagande.

På eftermiddagen berättade Maria 
Steinberg, jur. dr och universitetslek-
tor i arbetsrätt vid Örebro universitet. 
Hennes specialområde är arbetsmiljö-
rätt, särskilt om skyddsombudens rätts-
liga ställning och befogenheter.

Hur man väljer skyddsombud är vik-
tigt juridiskt och att man meddelar ar-
betsgivaren hur man valt.

Ordförande och skyddsombud ska 
väljas på årsmöte.

Där det inte fi nns kollektivavtal kan ar-
betstagarna demokratiskt välja skydds-
ombud. Men här hade Maria en pek-
pinne till dessa: – Håll er på mattan, 
för vill chefen omplacera dig så har du 
ingen som försvarar dig.

Maria redde också ut hur det funge-

rar med bemanning och entreprenörer.
Till sist tog hon upp ett fall om krän-

kande särbehandling.
– Det är inget nytt, kränkande sär-

behandling fi nns redan beskrivet 1913 i 
en tidning om arbetarskydd.

Ett fall om en socialsekreterare i Kro-
kom som tog livet av sig dagen innan 
han skulle bli varslad.   

– Den jäveln ska bort, han är för dyr 
var direktivet som gick ut.

Maria pratade också om sanktions-
avgifter från och med 1 juli 2014. Gå in 
och läs på av.se.

Till sist ställde Maria frågan: – Vad 
har ni lärt er idag. För mycket blev sva-
ret.

Ett skyddsombud från Volvo GTO sa så 
här: – Det är bara häftigt att vi är så 
många och får möjlighet att träffas och 
byta erfarenhet.

Marie Olsson

0500-42 41 73 

Samtliga deltagare fi ck var sin skyddsväst.
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Sitt inte å tryck på din idé, se till att 

verkställa den!

Har du en idé, produkt eller upp-

fi nning som du klurar på men som 

inte blivit mer än så? IF Metallare är 

kloka och utvecklande människor. Jag 

tror att ni fi nns där ute med er idé. 

Via Gothia kan du få stöd och hjälp!

På Gothia Science Park i Skövde fi nns 
just nu ett projekt som heter Fram-
tidén. Helt opolitiskt och med statlig 
fi nansiering kan man hjälpa till med 
Innovation och utveckling.

Jag träffar Per Holmén och Anne-
Marie Kaufmann som jobbar med detta 
projekt.

– Vi jobbar med affärsutveckling och 
inkubation, säger Per. Jag fattar inget!

Inkubatorer och Teknikparker ligger 
ofta i anslutning till universitet eller 
högskolor. Inkubator betyder kuvös på 
engelska. Kuvös används ju till för ti-
digt födda barn. Men i detta fall är det 
företag som är i födelsestadiet och som 
ska överleva och så småningom kunna 
stå på egna ben, säger han. 

Inkubatorverksamheten och stödet 
för nyföretagande på Gothia Science 
Park fi nansieras främst genom stat-
liga Almi som har i uppdrag att stödja 
nyföretagande och innovation. Projek-
tet Framtidén – affärsidéutveckling på 
kvällstid, fi nansieras av Västra Göta-

Vid Gothia i Skövde fi nns stöd för nyföretagande

– Tro på din idé och gå vidare!

landsregionen och Skaraborgs kommu-
nalförbund.

Projektet är en seminarieserie beståen-
de av sex tillfällen då deltagarna jobbar 
med sina idéer och tar dem från idé till 
affärskoncept. Är konceptet hållbart, 
kan det bli aktuellt att jobba vidare för 
att starta en egen verksamhet. 

– Vi har breddat vårt erbjudande 
helt enkelt, vi söker och hjälper män-
niskor på kvällstid i större utsträckning 
nu än förut, säger Per.

– Det fi nns många drivna människor 
där ute, som idag har ett jobb och inte 
kan komma till oss på dagtid. Därför 
behöver vi projekt som Framtidén som 
tar tillvara på dessa människors idéer 
och drivkraft säger Ami och fortsätter:

– Vem som helst är välkommen 

De senaste åren har andelen människor från industrin som söker upp 

Gothia Science Park med sina idéer ökat i andel.

att presentera sin idé för deltagande 
i Framtidén, säger Ami. – Vi tar emot 
mellan 100–140 individer per år och vi 
jobbar vidare med ca. 15-20.

Ett exempel som vi får prata om är ett 
gäng grabbar som har företaget Cof-
feestain Studios. Det var efter en idé i 
dataspelsvärlden, Skövde är ju erkänt 
duktiga i denna bransch, som man 
släppte ett klipp på Youtube en kväll i 
Februari -14. Spelet handlar om en get 
som går omkring och stångas och där-
med får poäng. De säljer mängder och 
omsätter rejält med pengar idag. Ett 
lyckat exempel på inkubation av nya 
företag.

– Meningen är att när vi är igång 
fullt ut, ska ha workshops med företag i 
regionen för att kunna stärka dem i sin 
produktutveckling. 

Syftet är att stärka vår innovations-
förmåga och konkurrenskraft, både 
som region och nation. – Vi vill ha in 
fl er idéer och företag i samarbete säger 
både Ammi och Per. Idéer som har för-
måga att växa och företag som vill ut-
vecklas.

– Vi har en verkstad här också, 

Makerspace. Här fi nns svets, 

symaskiner, labb, 3D-skri-

vare, dataprogram, bandsåg, 

lödkolvar mm mm. Man blir 

medlem här och går hit och 

pular när man helst vill och 

kan själv. Här kan man t.ex. 

ta fram sin prototyp. – För att 

din idé inte ska falla på att du 

inte hade verktyg till exempel, 

säger Anne-Marie Kaufmann

Per Holmén som jobbar vid 

Gothia Science Park.

Intresserad?

Ta kontakt 

med Per 

Holménpå 

ph@gsp.se 

eller besök 

www.gsp.se/

framtiden 

Jonny Alfredsson

0500-47 53 08  
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VALANALYS  Michael Karlsson, facklig politiskt ansvarig

Hur gick valet egentligen?
Superval året 2014 med både Eu par-

lamentsval och riksdagsval samma år. 

Ska vi orka med det? 

Så kändes det lite den 1 januari 

detta år. Samtidigt kändes det både 

roligt och förväntansfyllt, skulle vi 

äntligen bli av med den Moderat styr-

da regeringen och få ett rött Europa 

som drev de frågor som IF Metall och 

dess medlemmar tycker är viktiga. 

Fler än 25 miljoner människor i EU 
länderna har inga jobb så vilken utma-
ning Europa står inför. 

Värst är läget i Spanien och Grek-
land där var fjärde person i arbetsför 
ålder saknar arbete. 

Socialdemokraterna med IF Metallar-
en Olle Ludvigsson vill att jakten på 
nya jobb ska genomsyra hela arbetet i 
EU. Varje beslut som fattas ska prövas 
utifrån om de ger fl er jobb eller ej. Sam-
ma krav ska också ställas på myndig-
heter i Sverige om Socialdemokraterna 
vinner valet, säger Stefan Löfven. 

Att denna valrörelse kommer att 
handla om jobben var redan nu klart. 

När man ska börja med en valrörelse 
är alltid en intressant fråga. En del sä-
ger att man ska börja en till två veckor 
före valet för det är då många bestäm-
mer sig för vad de ska rösta på. Jag 
tycker personligen att detta är konstigt, 

vad då inte bestämmer sig?? Det är väl 
ingen ny mobil man ska köpa? När jag 
ser på TV och ser folk i 30 till 40 års 
ålder står och säger att de inte har be-
stämt säg än, då tänker jag att ni har 
väl en ideologi som säger att Nej, jag 
vill ha låg skatt och betala för mig själv, 
eller nej jag kan tänka mig att betala 
lite mer i skatt för att alla ska ha rätt 
till samma skola och vård. 

Men så tänker jag, många röstar på per-
son eller för just den frågan tycker jag 
passar mig, eller att man vet vad man 
har men inte vad man får. 

I denna valrörelse har jag träffat 
många IF Metallare och var de står är 
väldigt tydligt, de vill ha Stefan Löfven 
som statsminister, och det känns väl-
digt skönt att höra och jag får energi av 
att gå in i valrörelsen. 

Det gjordes en himla massa saker i 
valrörelsen. Vilket jag inte tänker gå 
in på här det får ni läsa om någon an-
nanstans. 

Hur gick det i valen då? 
Valdeltagandet i Europaparlaments-

valet ökade med 7,54% och Socialde-
mokraterna fi ck 24,19% av rösterna. I 
Sverige var det 51,07 % som röstade vil-
ket var lite bättre än inom Europa. När 
jag ser valresultatet så här efter riks-
dagsvalet så är det rätt likt i viss mån. 
Moderaterna tappade rejält och Sveri-

gedemokraterna gick fram mycket. Det 
som skiljer Europaparlamentsvalet från 
riksdagsvalet mest är att Miljöpartiet 
gick fram här. Riksdagsvalet blev en 
riktigt rysare på valkvällen. Även här 
gick SD fram rejält och Moderaterna 
tappade och gjorde ett katastrofval. So-
cialdemokraterna gjorde ett bra val fast 
jag trodde nog att det skulle gå ännu 
bättre än de 31,1 % de fi ck. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet lyckades få fl er röster 
än Alliansen. Men nu startar en av de 
mest komplicerade regeringsbildning-
arna genom tiderna. Men det blev ett 
regerings Skifte och Stefan Löfven val-
des till statsminister men det kommer 
att krävas mycket förhandlingar över 
blocken om något ska bli uträttat. Ett 
exempel i skrivandes stund är 90 da-
gars garantin som innebär att arbets-
lösa unga ska erbjudas jobb, praktik 
eller skola inom 90 dagar. Här rustar 
Alliansen för strid och vill stoppa försla-
get med Annie Lööf i fronten. Helt klart 
kommer inte Stefan Löfven få det lätt. 
Men äntligen har vi en Socialdemokra-
tisk ledd regering som kommer göra allt 
för att frihet jämlikhet och solidaritet 
ska bli verklighet i Sverige igen. Vi öns-
kar dem lycka till.

Michael Karlsson – Facklig/politisk 
ansvarig IF Metall Västra Skaraborg
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