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Det var inte så att vi inte fanns innan, men då hette vi  
inte IF Metall, bara Metall eller Industrifacket.

Vi fick i uppdrag att ta fram lämpliga artiklar till detta 
jubileumsnummer av vår gemensamma redaktionskom-
mitté. Ha, lätt sak tänkte vi. Vi har ju massor av material 
att plocka ifrån.

Där började vårt problem. Har ni en aning om hur 
mycket vi egentligen skrivet under dom senaste 10 åren? 
Det är en hel del kan vi lova. Fem fullskrivna blad fick vi 
ihop i första vändan.

Till slut lyckades vi enas och arbetat fram det ni ser i det 
här numret, ett nummer fyllt med nostalgi, roligheter, 
klokskap och en smula vemod. Vi har haft roligt dessa år  
och det hoppas vi att ni också har haft. Det har varit en 
hel del ryggdunkningar och kommentarer genom åren, de 
allra flesta positiva. Vi hoppas att vi får förtroendet att 
fortsätta skriva i framtiden i minst tio år till.

Vi vill även passa på att tacka ALLA som arbetat med tid-
ningen genom åren. En del kan ni se på bild till höger. Där 
finns både förtroendevalda, ombudsmän och kontorsperso-
nal. Vi vill rikta ett ordentligt stort tack till en person vars 
utan hjälp denna tidning aldrig blivet vad den är. Tack 
Olle Sjöstedt för din ovärderliga hjälp med vårt tidnings-
arbete genom åren.

Jonny Alfredsson och Christer Andreasson
Ansvariga redaktionskommittén 
IF Metall Östra och Västra Skaraborg

10 år med IF Metall
10 år med vår ”nya” tidning

Medlemsinformation IF Metall  Västra och Östra Skaraborg

Skaraborg

Nr 1 mars 2008

Den 31 januari till 1 februari anordnade 

Skaraborgs fackliga utskott den 

traditionella konferensen i Stockholm. 

Ett femtiotal fackliga företrädare från 

olika förbund i hela Skaraborg deltog.

Konferensen hölls i Riksdagshuset. 

Programmet bjöd på många parti-

toppnamn. Bland annat gästade Mona 

Sahlin, Tomas Eneroth, Pär Nuder, 

Sven-Erik Österberg. 
På torsdagen gästade LO ordföran-

den Wanja Lundby-Wedin. Hon talade 

om att vi fackliga företrädare måste 

bli bättre på det personliga tilltalet 

till medlemmarna. Förklara mer 

grundligt varför vi tycker som vi gör i 

våra frågor. Våga argumentera mera. 

Behåll den svenska modellen. 

Wanja talade även om inbjudan som 

LO fått från Svenskt Näringsliv om ett 

nytt huvudavtal. Huvudavtalet, även 

kallat Saltsjöbadsavtalet*, är nu 70 år 

gammalt och samhället har förändrats 

sedan dess. Samtalen är viktiga och att 

det är parterna som tecknar avtalen 

inte staten. 
Man eftersträvar ett nytt avtal 

under året, men tiden får utvisa när 

avtalet blir klart.

Demokratin viktig

Mona Sahlin berättade att hon vill att 

partiet ska bli mer demokratiskt, så 

därför har man tillsatt rådslagsgrup-

per. Dessa grupper ska utvärdera vilka 

frågor vill vi driva och i vilken form ska 

den bedrivas. Det finns fyra rådslags-

grupper, jobb, välfärd, vårt klimat och 

vår värld. Till dessa grupper kan man 

tycka till, lämna in egna förslag på vad 

man tycker att partiet ska göra i dessa 

frågor.
Mona påtalade även att det är 

viktigt att vi går och röstar i EU valet 

2009. Ett viktigt val. Demokratin i EU 

är också viktig så gå och rösta!
Lina Gustafsson

* Saltsjöbadsavtalet träffades 1938 emellan SAF 

och LO och gav regler för avtalsförhandlingar och 

arbetskonflikter. Bland annat fastställdes en ordning 

för att bestämma när en konflikt är samhällsfarlig 

och därför skall förhindras. Avtalet träffades inför 

hotet att riksdagen skulle ingripa med lagar. Svenska 

modellen bygger på att arbetsmarknadens starkaste 

parter (Svensk Näringsliv och LO) tillsammans arbetar 

efter att samarbeta och lösa frågor så att konflikter 

på arbetsmarknaden så långt det går kan undvikas. 

Det har varit ett framgångsrikt koncept under hela 

efterkrigstiden. (Källa: Susning.nu)

Mona Vanja Erland

Vi åkte till Stockholm

10 år med vår
medlemstidning. 

Artiklar vi minns.
Klokskap, bus  
och minnen.

Alla var vi med 
och bidrog!

Västra Skaraborg

Ansvarig utgivare
Pär-Ola Olausson. 
Telefon 0500-42 41 70. 
E-post: par-ola.olausson@
ifmetall.se
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Lars svensson, Gustav e biL, Mariestad

Blick för bra böcker
sidorna 4–5

Västra Skaraborg

2/2012

1/2016

Västra Skaraborg

Han bygger vidare på
en lång biotradition

anders ehrnbecker, 

bioansvarig i grästorp

sidorn 8–9

Mikael Hermansson, avdelningsombud:

Gillar facket, 
Ford och 
Grålle

2 | Juni 2009Skaraborg

Intjänad arbetstid

rök vid konkurs sid 4

sid 6

Orimlig väntan 

på sjukpenning 

för Tarja sid 3

Rösta i 

EU-valet 

senast 

7 juni.

3/2013

Västra Skaraborg

PETRA LÖFGREN, 19 ÅR, SOMMARJOBBARE

Första kontakten med industrin sidan 5
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– Vi hjälper till att skapa bättre 
arbetsmiljöer och bidrar också med 
vår organisationskunskap, säger om-
budsman Robert Bengtsson, Västra 
Skaraborg som har varit i Kenya och 
Etiopien.

Denna artikel finns att läsa på Väs-
tra Skaraborgs hemsida i en utökad 
version med bland annat mer bilder. 
En beskrivning och förklaring på var-
dagsekonomin för en Etiopisk familj, 
samt ett större bildgalleri.

Vi passade på att prata med Ro-
bert och frågade var det hela handlar 
om:

Varför är vi nere i Afrika och be-
driver verksamhet. Vad kan vi hjälpa 
till med?

Klädmarknad i Limuru, Kenya.

– Vi startar fackföreningar och tecknar kollektivavtal
Ungefär som IF Metalls organisera flera-projekt – fast i Afrika.

Eva ger världen
ljus och värme

1 | Mars 2009
Skaraborg

Stig fi ck rätt 
mot försäkringskassan
efter dom i Länsrätten

Stig fi ck rätt 
mot försäkringskassan
efter dom i Länsrätten

sid 2

sid 3

sid 12

Varning för
telefon-
försäljare

Varning för
telefon-
försäljare

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 1/2009

I det numret skrev vi också om
•	 Olle	Ludvigsson,	kandiderar	i	valet	till	Europaparlamentet.
•	 Varning	för	telefonförsäljning	av	försäkringar

Läs mer i tidningen från 2009 på
www.ifmetall.se/avd 28
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Garveri, Etiopien

Ombuds-
man Robert 
Bengtsson i 
Etiopien.

Hur är inställningen till fackligt ar-
bete? Staten, arbetsgivarna?

För staten är det ok med fackföreningar, 
från de privatas sida är väl inställning-
en inte lika positiv. Det är ju lättare 

– Vi startar fackföreningar och tecknar kollektivavtal
Ungefär som IF Metalls organisera flera-projekt – fast i Afrika.

utan tycker man. I Etiopien däremot är 
många företag fortfarande statliga, så 
där är medlemskapet är obligatoriskt. 
Ett problem är att numera säljs mer 
och mer av företagen ut, så det finns en 
helt ny part att förhandla mot och där 
krävs ju ett helt annat jobb för att re-
krytera medlemmar och kräva kollek-
tivavtal. 

Förbunden har inga avdelningar utan 
varje fabrik är unik. Varje fabrik har 
sitt eget kollektivavtal. En stor sak är 
att det inte finns några nationella kol-
lektivavtal. Något som måste till.

Kenya har stora problem med out-
sourcing. Det är en grupp av arbets-
givare man inte kommer åt. Det är ett 
stort problem med dessa arbetsgivare 
som håller sig borta och hotar sina an-
ställda om de organiserar sig.

Vi försöker visa dom hur man kan 
stävja det.

Hur är det att leva där?
Kaotisk situation. I Kenya tjänar 

man ungefär (för ett ställe med kollek-
tivavtal) cirka 5 000 shilling per månad 
(cirka 530 svenska kronor) För att över-

leva och ha ett drägligt liv behö-
ver en familj (med 4–6 personer i 
hushållet) cirka 30 000 shilling.  
(cirka 3 200 svenska kronor)

Finns det inte kollektivavtal 
på platsen är lönen cirka hälften. 
Man jobbar 6 dagars vecka, 44–
48 timmar beroende på avtal.

Det har varit mycket oroligt i Ke-
nya efter presidentvalet, men det 
börjar kunna fungera nu igen. 
Den fackliga verksamheten star-
tar igen efter att i princip legat 
helt stilla under oroligheterna.

Kenya hyser väldigt stort hopp 
till Barack Obama. Kanske för 
stort hopp.

Det råder stor fattigdom i om-
rådena, kanske mest i Etiopien.

Vad kan vi alla göra?
Tänk på vad vi handlar för 

något. Fråga vad varor kommer 
ifrån, vilka villkor finns där och 
så vidare.

Vi tittade på en marknads-
plats, en enormt stor marknads-
plats, med bland annat kläder 
från Sverige. Kläder vi skänkt i 
tron om att detta delas ut till be-
hövande personer i tredje värld-
en. I verkligheten säljs kläderna. 
Detta slår fullständigt ut den in-
hemska marknaden. 

I Etiopien är det inte tillåtet med 
handel av begagnade kläder. (Se-
cond hand)

Det är en lång väg att vandra 
för dom. Dom ligger kanske 50 år 
bakom oss. 

Vi har själva varit i den situa-
tionen och borde kunna hjälpa till 
att guida dom på ett vettigt sätt.
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Avdelningsombud Mikael 
Hermansson har arbetat på 
företaget sedan december 
2003. Mikael är född och 
uppvuxen i Tibro.
Mikael blev ombud 2008. 

Hans arbete på företaget 
består i att ställa och repa-
rera maskiner.
På sin fritid har han sin fa-
milj och hus att sköta om 
men han har också lite an-

dra intressen. Han repare-
rar gamla bilar (Ford Ved-
ette) och traktorer (Fergu-
son Grålle). Med dessa åker 
han också på träffar.
Uppdraget som avdelnings-

ombud har inte tills nu 
varit så betungande, han 
tycker det är viktigt att det 
finns en lokal facklig orga-
nisation.

Facket, Ford och Ferguson Grålle
Mikael Hermansson på CC Pack AB i Tibro värnar det lokala facket

CC PACK AB, TIBro. 
Tillverkar papp och alumi-
niumformar för färdigmat, 
företaget har 32 anställda. 
Man tillverkar ofattbara 
200 miljoner formar per år. 
Produkterna levereras både i 
Sverige och på export.

–Jag tänker 
göra mitt när 
det är val till 
EU-parla-
mentet den 
7 juni. 

– Jag har 
tidigare inte röstat i detta 
val, men sedan avdelning 
varit ute och informerade 
om valet, så ska jag gå till 
valurnan och försöka påverka 
fler på arbetsplatsen att göra 
detsamma, säger Mikael Her-
mansson.

Mikael Hermansson, avdelningsombud:

Gillar facket, 
Ford och 
Grålle

2 | Juni 2009
Skaraborg

Intjänad arbetstid
rök vid konkurs sid 4

sid 6

Orimlig väntan 
på sjukpenning 
för Tarja sid 3

Rösta i 
EU-valet 

senast 
7 juni.

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 2/2009

I det numret skrev vi också om
•	 Ann	Österberg,	IAC:	–	Vi	Tidaholmare	brukar	komma	igen…
•	 Nils	Farken:	Kan	man	vara	ointresserad	av	hur	samhället	styrs?
•	 Nya	Regionala	Skyddsombud

Läs mer i tidningen från 2009 på
www.ifmetall.se/avd 28
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Per-Agne tog kamp för Mefuza Gaziza
– Utan Perra skulle jag säkert ligga på sjukhuset nu.

Under 2 års tid har Per-
Agne	Andersson	kämpat	
för	att	Mefuza	Gaziza	ska	
få	sin	ansökan	om	livränta	
godkänd.	Till	slut	lyckades	
man, men inte utan en or-
dentlig kamp med myndig-
heterna.

Mefuza jobbade på Electro-
lux i Mariestad där Perra, 
som Per-Ange kallas, är 
huvudskyddsombud. 2000 
ramlade hon i en trappa 
och slog i knäna, sedan 
dess har det strulat ordent-
ligt. Detta var alltså ett 
olycksfall på arbetsplatsen, 
en uppfattning som försäk-
ringskassan inte delade, 
utan menade att besvären 
kom av artros (ledbesvär) 
på grund av stigande ålder.

Från 2005 till 2007 har 
sjukskrivningar avlöst var-
andra och i slutet av 2007 
blev det halv sjukersätt-
ning. Efter sjukskrivnings-
perioder och rehabförsök 

konstatera-de man att 
ingen arbets-förmåga fanns 
för henne på electrolux 
längre.

Detta resulterade i en 
4 månaders lång utredning 
på Rehma (Rehabilitering 
Mariestad) med aktivitets-
stöd som enda ersättning, 
med till slut tog det slut.

Arbetsförmedlingen ville 
utreda arbetsförmågan och 
kom fram till att det inte 
fanns förmåga och därmed 

ville man ta bort aktivitets-
stödet.

Försäkringskassan dä-
remot ansåg att det visst 
fanns en 25% förmåga och 
ville inte betala dom heller.

Mefuza hade så klassiskt 
hamnat ”mellan stolarna” 
och stod utanför systemet.

Man få först ett avslag 
på ansökan om 75% sjuker-
sättning för att sedan söka 
och till slut beviljas efter 
diverse turer fram och till-
baka hos kassan en 100% 
sjukersättning.

Läkaren förklarade att 
han helt enkelt inte kan 
skriva utförligare förkla-
ringar, problemet är att 
dom helt enkelt inte begri-
per på kassan, eller inte vill 
begripa.

Rutinerna internt ver-
kar göra att beslut inte får 
tas av handläggaren som 
handhar fallet när det gäl-
ler sjukersättning utan ska 
tas av annan person.

Ytterligare problem dy-
ker upp när semestern in-
träffar och en annan hand-
läggare skall ta över fallet, 
som helt plötsligt inte alls 
ser på samma sätt och allt 
höll på att gå omkull or-
dentligt. Som tur var kom 
ordinarie handläggare till-
baka och det rättade upp 
sig.

– Utan Perras hjälp 
skulle jag säkert ligga på 
sjukhuset nu, säger Me-
fuza.

– Det finns många som inte tror på facket. Dom säger ”facket 
gör inget”, men jag vet vad dom gör. Gå aldrig ur, säger Mefuza.

Mefuzas match 
med myndig-
heterna

3 | Oktober 2009Skaraborg

Foto!
Tävlingen
är avgjord

sidorna
4–5

Framtidstro och höga mål 
då 12 arbetslösa går på kurs

sid 8

sidorna 6–7 Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 3/2009

I det numret skrev vi också om
•	 500	besökare!	Lokatts	5-årskonsert	lockade	ungdomarna.
•	 Beng-Arne	Gustavsson	gick	från	arbetslöshet	till	stöd	för	arbetslösa
•	 Johan	–	nytt	avdelnings-	och	skyddsombud

Läs mer i tidningen från 2009 på
www.ifmetall.se/avd 28
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Eli Abadji – bra på att rekrytera
90 nya avdelningsombud och 130 nya medlemmar

Under	2009	har	avdelningen	jobbar	myck-
et	med	projektet	Organisera	flera.	Ett	
projekt	som	har	haft	till	syfte	att	rekrytera	
nya	medlemmar	och	att	skaffa	ombud	på	
mindre	arbetsplatser.	Eli	Abadji	har	varit	
ute på arbetsplatsbesök och samtalat 
under största delen av året på heltid och 
har	gjort	ett	fantastiskt	arbete.

Inte mindre än  90 nya avdelningsom-
bud har rekryterats och alla arbetsplatser 
utan klubb har fått besök. Totalt har cir-
ka 130 nya medlemmar rekryterats under 
året. Det går dock inte att veta hur många 
som förhindrats att gå ur genom att Eli 
förklarat vad deras fackavgift egentligen 
går till, ett skäl som är vanligt vid urträ-
de.

Under 2010 så övergår projektet till or-
dinarie verksamhet och Eli fortsätter med 
cirka en dag i veckan för att göra återbe-
sök där det begärts och att sprida infor-
mationen även till klubbar. Susanne Berg-
lund har varit projektansvarig ombuds-
man under denna period, och vi vill tacka 
både Eli och Susanne för det stora jobb 
dom lagt ner under hela projektets tid.

Eli Abadji i aktion i arbete med Organisera och rekrytera-projektet.

1 | Mars 2010
Skaraborg

– Vi har bra nätverk för kamratstöd sidan 8

Här är  vårens 
studieprogram sidan 12

CAMILLA OLSSON, VALLEDARE OCH
KAMRATSTÖDJARE VID VOLVO PV, SKÖVDE:

Nu 16
sidor

Lös korsordet!
Vinn biobiljetter sidan 16

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 1/2010

I det numret skrev vi också om
•	 Avtalsrörelsen.	Lars	Ask	förhandlingsdelegationen	intervjuas.
•	 På	väg	till	nytt	jobb?	Tips	och	råd.
•	 Trög	ekonomisk	vändning	menar	LO:s	ekonomer.

Läs mer i tidningen från 2010 på
www.ifmetall.se/avd 28
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För	sju	år	sedan	besökte	Stefan	Löfven	Pani	mekaniska	
verkstad	i	Lavad.	Ett	litet	legoföretag	inrymt	i	en	ladugård	
med 12 anställda. 

Under en eftermiddag i slutet på april skulle Stefan ner 
till Lundsbrunn för en facklig/politisk konferens, och vad 

kunde passa bättre än att hälsa på hos 
Niklas Johansson och Patrick Fredman 
på Pani igen.

Pani har ökat från 12 till 24 anställda 
på denna tid, och byggt ut med en ny stor 
lokal med nya maskiner för att kunna ta 
mera och mer avancerade jobb. Det se-
naste tillskottet är en enorm You-Ji karu-
sellsvarv som klarar upp till 20 ton tunga 
detaljer.

Efter en  rundvandring i både dom 
gamla och nya lokalerna så hamnade 
både förbundsordförande, företagsägare, 
lokalavdelningen och personal för en fika-
stund i personalmatsalen.

Stefan svarade på frågor om bland an-
nat avtalet, avgifterna och det facklig/po-
litiska samarbetet med socialdemokra-

terna.
Både Stefan och Niklas pratade om vikten av att vara 

med i facket, speciellt nu när arbetslösheten hotar i låg-
konjunkturens tecken. 

Niklas poängterar att han alltid har tyckt att alla ska 
vara med i facket, och har personligen skrivit in flera ung-
domar i facket.

Stefan Löfven (mitten) besöker Pani mekaniska verkstad och 
samtalar med Anki Carlsson (t.h.) och Kristian Johansson (t.v.)  

Pani – legoföretaget som växer stadigt
Karusellsvarv för upp till 20 ton tunga detaljer är senaste investeringen

2 | Juni 2010Skaraborg

– Fler anställda, 
större lokaler och 
svårare uppdrag

sidan 11

Niklas Johansson, Pani mekaniska 

verkstad och IF Metalls förbunds-

ordförande Stefan Löfven, träffas 

igen efter sju år:

sidan 7

sidan 11

– Valet vinner vi 
på arbetsplatsen

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg  2/2010

I det numret skrev vi också om
•	 Resultatet	i	avtalsrörelsen
•	 Positiva	besked	om	konjunkturen
•	 Val	till	Riksdagen	–	det	är	på	arbetsplatserna	det	avgörs
•	 Claes	som	skadade	siog	på	jobbet.	Hur	orkar	han	gå	vidare?

Läs mer i tidningen från 2010 på
www.ifmetall.se/avd 28
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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 
förtroendevald.	Finanskrisen	gav	det	
slutliga	dödsstöten	för	det	lönsam-
hetssvaga	företaget.Läs	om	Anki	och	
Kent som fick börja om.

Det har varit ett antal nya ägarkon-
stellationer dom sista åren i LPI, fö-
retaget har sålt från finansbolag till 
finansbolag och till slut tog det stopp. 
Det som för många företag har han-
terats som ett övervintringsfenomen 
blev för LPI slutet. 

169 sades upp
Över 127 har sagts upp i samband 
med konkursen 2009. Ett 20-tal fick 
en fortsättning in på 2010 genom om-
konstruktion och uppdelning av före-
taget, men i maj 2010 tog även den 
sagan slut och dom sista 17 fick gå 
hem. Totalt 168 uppsagda. 

Fanns en förståelse
För många blev det naturligtvis en stor 
omställning. En tur till arbetsförmed-
lingen 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 arbetsförmedling och 
omställningsleverantörer istället för ar-
betsledare och företagsledning. En fight 
som kan kännas frustrerande ibland då 
även om företaget inte alltid gjorde som 
man ville så fanns det i alla fall en för-
ståelse, ett regelverk som kan påverkas 
och förhandlas om, en ”fighting chans” 
så att säga. När man slåss mot myndig-
heter så ”är det som det är”. 

– Vad gör man som förtroendevald när ett starkt engagemang bara upphör?
Anki och Kent var båda mycket aktiva i klubben som inte längre finns

– Det värsta är att dom bara följer di-
rektiv upplagda av regeringen, säger 
Anki Carlsson, före detta klubbordfö-
rande på LPI. Det finns inget utrym-
me att diskutera och förhandla, fort-
sätter Anki.

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 mås-
te det vara en stor omställning att 
hamna i en mer eller mindre beroen-
desituation under en myndighet? 

– Inte värd mycket
Frågan ställs till Kent ”Frasse” 
Fransson, även han före detta klub-
bordförande på LPI.

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

riktigt jobb är målet
Nu för tiden så är det andra saker som 
fyller upp tiden för dom bägge. Anki 
fungerar som handledare för fackliga 
utbildningar under tiden hon söker 
jobb. Handledarskapet är ett förtroen-
deuppdrag från IF Metall Västra Ska-
raborg .

– Även om det är kul att lära ut 
i fackliga kurser så är det ju natur-
ligtvis ett riktigt jobb som är målet. 
Just nu är det dock fullt upp med ut-
bildningar för nyvalda förtroendeval-

– Det finns en desperation i hur 
myndigheter sköter kontakter med 
människor, man är inte värd mycket 
i det sammanhanget, säger Kent som 
nu känner tillförsikt i fiskaryrket.
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– Vad gör man som förtroendevald när ett starkt engagemang bara upphör?
Anki och Kent var båda mycket aktiva i klubben som inte längre finns

da och avtalskurser, säger 
Anki.

– Jag har en praktik-
plats som fiskare i botten 
nu, säger Kent. Ett yrke 
som varit en stor hobby i 
mitt liv förut, så du känns 
det som det hamnat på 
plats, avslutar Kent.

– Nu tampas 
jag med arbets-
förmedling och 
omställningsleve-
rantörer i stället 
för arbetsledare 
och företagsled-
ning, säger Anki 
Carlsson, f.d.  
klubbordförande.
– Ett riktigt jobb är 
självklart mitt mål, 
säger hon.

3 | Juni 2010Skaraborg

Från friställd
och förnedrad
till nöjd fi skare

sidorna 6–7

Kent Fransson, 
f.d. klubb-
ordförande 
vid nedlagda 
Lidköpings 
Precisions Industri:

– Spelar det någon 

roll vad jag röstar 

på?  
Absolut, 
skriver 
Michael 
Karlsson

sidan 4

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 3/2010

I det numret skrev vi också om
•	 Moderaterna	–	ett	riktigt	nejsägarparti,	visade	Jonny	Alfredsson
•	 Brodit	AB,	Karlsborg	som	investerade	i	säkra	sågar
•	 Sju	regionala	skyddsombud.

Läs mer i tidningen från 2010 på
www.ifmetall.se/avd 28
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IF	Metall	Östra	Skaraborg	har	tillsam-
mans	med	GS	Facket	och	Transport	
förvärvat	en	fastighet	i	Skövde	under	
hösten.	Fastighetens	adress	är	Löv-
ängen	5	som	ligger	i	Västra	Ryd	bakom	
Kärnsjukhuset.

Ägare till fastigheten är Skaraborgs 
Fackliga Ekonomiska Förening.

Fastigheten har fram till maj månad 
används som kontor av IBA som är ett 
konsultföretag inom värme och ventila-
tion.

Lokalerna ska nu rustas och byggas 
om under vintern och våren 2011. Beräk-
nad inflyttning är under försommaren 
2011.

IF Metall Östra Skaraborg flyttar
Ny ADrEss: Lövängen 5, Västra ryd, bakom Kärnsjukhuset

Det här huset, som är beläget i Västra Ryd granne med Kärn-
sjukhuset i Skövde, kommer att bli den nya expeditionen för 
medlemmar i IF Metall, GS-facket och Transport under 2011.

4 | December 2010Skaraborg

– Medlemmen
först – sedan
skrivbordet

– Vi ska engagera fl er.

Karl, ny ungdomsansvarig 

i Västra Götaland sidan 11

CHRISTER AX, 
F. D. OMBUDSMAN, NU 
NYBLIVEN PENSIONÄR: 

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 4/2010

I det numret skrev vi också om
•	 Moderaterna	–	ett	riktigt	nejsägarparti,	visade	Jonny	Alfredsson
•	 Brodit	AB,	Karlsborg	som	investerade	i	säkra	sågar
•	 Sju	regionala	skyddsombud.

Läs mer i tidningen från 2010 på
www.ifmetall.se/avd 28
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Ni ska ju ända åka E 20, 
varför ska jag då betala?

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 bil-
skrället.

– 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 
korkad och betala, jag har viktigare sa-

ker att lägga dom hundralapparna på!
Då säger Anna ”lite ironiskt” vad 

bra då betalar inte jag och Lennart hel-
ler för vi har också en massa andra sa-
ker 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 vetti-
gare saker att lägga sina pengar på än 
en djäkla fackavgift.Vårt ombud på det 

företaget som 
heter Linus re-
plikerar. 

– Pengarna 
går ju till att vi 
ska kunna få  
ob- ersättningar, 
löneökningar, 
arbetstidsför-
kortningar plus 
allt annat som 
står i kollektiv-
avtalet, 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”.

3 |  Oktober  2011

HANNA ADLER, UNIFLEX:

– I min matlåda 
fi nns en stor portion hemlagathemlagat

Läs Matlådan på sidan 7

sidan 5

Joachim 
på Swegon 
arbetar för 
ett aktivt val .

Detta är en artikel ur Medlemsnytt Skaraborg 3/2011

I det numret skrev vi också om
•	 Lennart,	Gösta,	Linus	och	Anna	samåker	varje	dag.
•	 Avtalsrörelsen
•	 Ett	besök	på	Tidaholms	tvätteri	
•	 Jan-Erik,	författare	och	montör

Läs mer i tidningen från 2011 på
www.ifmetall.se/avd 28
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Ibland	får	man	möjlighet	att	köra	lite	
ovanligare	reportage.	Antingen	om	
ett ovanligt avtalsområde, ett ovan-
ligt	företag	eller	varför	inte	en	ovanlig	
personlighet. Som i detta reportage.

En	gammal	dam	i	80-års	åldern,	
med bestämd vilja, eller en ung 
18-åring, med lika bestämd vilja. Det 
beror på vilken utgångspunkt man har 
själv.

Jag träffade Sigrid, en i mina ögon res-
pektabel dam som har pli på sina folk 
på fabriken. Hon lägger märke till var, 
när och hur något rör sig i fabriken. 

Det skulle utan tvekan kunna vara 
en av våra medlemmar i någon form 
av ledarroll, kanske en ord-förande på 
en fabrik. Beskrivningen skulle kunna 
stämma in på många av oss. Denna 
gång, tillhör dock beskrivningen en lite 
annorlunda ”medlem”.

Jag åkte för att träffa Sigrid en vin-
terdag i slutet av januari på Svenska 
Foder i Hällekis. Av någon anledning 
så är det alltid vinter, och bitande kallt 
när jag besöker just denna fabrik.

Jonas skogsberg mötte mig för att ta en 
snabb beskrivning av läget på fabriken 
just nu, och han kunde nöjt förklara att 
det fanns att göra just nu. På fabriken 
i Hällekis är man strax över 20 man, 
men man har 4 fabriker runt om i Sve-
rige. Investeringar i fabriken som till 
exempel en ny pelletsmaskin ökar för-
hoppningarna för verksamheten.

Sigrid vaktar golvet i lagret, har 
järnkoll på vad som händer, kanske 
inte så konstigt när man tänker på vad 
lagret innehåller mestadels. Mat och 
åter mat till alla slags djur.

Kör man truck där nere, och Sigrid sit-

ter i gången, då får man vacker ta och 
runda Sigrid, säger Jonas med glimten 
i ögat.

Det var väl ungefär 16 år sedan som 
Sigrid bestämde sig för att flytta in i 
våra lokaler och vi tror att hon var ett 
år eller två när hon kom. Sedan dess 
har hon bott hos oss. Mat, kattlåda och 
sovplats är allt hon begär av oss, fort-
sätter Jonas.

Hon njuter nog av att vara i fabriken 
tänker jag, alla som går förbi under den 
tid jag är där och skriver så går dom 
fram, klappar henne och kelar med 
henne en stund. Hon ser ut att stortri-
vas, om än lite trött. Antingen är det 
just för att omräknat i människoår så 
är hon runt 86 år nu, eller så är det 
så enkelt att hon kört nattskiftet med 
musjakt på schemat, och att det är dags 
att sova en stund nu.

Bråda dagar för Jonas  
skogsberg i pelletsfabriken

Sigrid vaktar 
lagret med 
järnkoll

1/2013

Västra Skaraborg

JONAS SKOGSBERG, SVENSKA FODER, HÄLLEKIS

– Sigrid har full koll
sidan 4

Detta är en artikel ur Skaraborgsnytt 1/2013

I det numret skrev vi också om
•	 Så	når	du	ditt	regionala	skyddsombud
•	 Olle	Ludvigsson	tog	med	sig	kunskap	om	industrin	till	EU
•	 Jörgen	fick	stroke	–	försäkringen	gav	ekonomiskt	stöd

Läs mer i tidningen från 2013 på
www.ifmetall.se/avd 28
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Sommaren	slutade	inte	så	bra	för	
Annelie	Karlsson	som	arbetar	på	
Tectubes	i	Hjo.	Hon	var	ute	och	gick	
på en brygga när det plötsligt smärta 
till	i	foten.	

Jörgen med kunskap om fritidsförsäkringar:

– Så får du ersättning
för olyckan Anneli  

Då hon tittade så såg hon att det hade 
kommit in en flis mitt under foten. An-
neli åkte till jourcentralen eftersom hon 
inte fick ut den själv.

Läkaren hade också problem så hela 

flisen kom inte bort. Men Anneli bör-
jade arbeta och haltade på och en dag 
mötte hon Jörgen som är ordförande 
och försäkringsinformatör på Tectu-
bes. Jörgen påminde henne om att 
man får 1 000 kr bara man uppsöker 
läkare efter en olycka. 

– En flis i foten är väl ingenting, sa 
Anneli, men gjorde som Jörgen sa och 
anmälde till Folksam. 

1 000 kronor direkt på kontot.
Men flisen försvann inte och det 

vart ytterligare tre återbesök hos lä-
kare och ett nytt samtal till Folksam. 
För det så fick hon 4 000 kr ytterli-
gare.

– Helt sanslöst, säger Anneli och 
ler med hela ansiktet.

– En flisa i foten är väl 
ingenting, sa Anneli 
Karlsson. Men hon gjorde 
som Jörgen sa och an-
mälde till Folksam. Det är 
hon glad för i dag.

3/2013

Västra Skaraborg

PETRA LÖFGREN, 19 ÅR, SOMMARJOBBARE

Första kontakten med industrin sidan 5

Detta är en artikel ur Skaraborgsnytt 3/2013

I det numret skrev vi också om
•	 Lennart,	Gösta,	Linus	och	Anna	samåker	varje	dag.
•	 Avtalsrörelsen
•	 Ett	besök	på	Tidaholms	tvätteri	
•	 Jan-Erik,	författare	och	montör

Läs mer i tidningen från 2013 på
www.ifmetall.se/avd 28
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2006 2008

2009 2010

2011 2013

2014 2015

Arvet av vår gamla 
layout i Metall. Arbe-
tet fortsatte för att vi 
ville och fick flyta på 
så gott det gick tills 
vi fick ordning på det.  
8-sidig ”medlems-
information” kallade 
vi den. DA-Media 
producerade.
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Medlemsinformation IF Metall  Västra och Östra Skaraborg

Skaraborg

Nr 2 juni 2008

Vad händer om facket  
möter Darth Vader?
Du vet väl om att det finns ett tiotal inspirerande filmer på 
www.youtube.com/medlemifacket som försöker lyfta fram 
vad den borgerliga regeringen hittar på. Många av dem är både 
tänkvärda och intressanta och kan mycket väl användas som 
diskussionsunderlag i t.ex. en cirkel eller ett medlemsmöte.

Ny grafisk profil 
i IF Metall. Sve-
pande linjer och 
för första gången 
instruktioner för 
färgsättningar 
och fonter ska-
pade ett delvis 
nytt utseende. 

Bytte namn till Med-
lemsnytt Skaraborg. 
Grafiska profilen 
fortfarande aktiv, 
men numera är det 
redaktionen som 
tillsammans med
Olle Sjöstedt som 
planerar innehåll 
och form. Nu börjar det 
kännas som en tidning.

Tidningen uppgraderar 
till 16-sidor, och känns 
ännu ett snäpp mer som 
en tidning. Mer med-
arbetare som är duktigare 
på att skriva och plåta. 
Det finns även plats för 
ett korsord. Ett populärt 
val som hänger med än 
i dag.

En ny redaktions-
grupp, som förvisso 
består av en hel del 
gamla rävar i sam-
manhanget, men ett 
viktigt steg i historien, 
är att det faktiskt 
finns en grupp som 
mer formellt ansvarar 
för arbetet. ”Hört på 
Bögda” har premiär i 
slutet av 2011.

Nytt format på  
Dagens Arbete, vilket 
påverkar oss till ett 
nytt format med. 
Ny grafisk profil igen. 
Ett rakare utseende är 
tillbaka. Ett utseende 
som passar vår tid-
ning verkar det som.

En nästan naken 
Roland Jansson på 
baksidan på num-
mer 3. Det måste 
också anses vara 
minnesvärt…

En liten bild på sidan sju i årets första utgåva 
avslöjar att redaktionerna fortbildar sig, 
både i text och bildhantering. Ett arbete 

som vi tycker gett resultat under åren, även om vi aldrig får 
luta oss tillbaka och slå oss till ro med det vi har.

2/2013

Västra Skaraborg

CHRISTOFFER JONSSON, 
REPARATÖR OCH IF METALLARE

Färgad av 
äventyrslust
sidorna 8–10

7

Ulf Blomstrand,
Elf Automation i Tidaholm

Antii Lindberg,
Paroc AB i Skövde 

Pirjo Sjöström,
Electrolux Mariestad 

Frida Holmén, 
Daloc AB Töreboda

– Nej. Jag tittar mest på Netfl ix och då 
blir det naturprogram.

– En serie som jag inte missar är 
Mordet.

– Jag gillar komediserier. Följer gärna 
2 1/2 män och  Big Bang Theory.

– jag har börjat följa Game of Thrones. 
Har hört mycket om den serien.

Lax med röra
– Min matlåda idag innehåller ungs-
bakad lax med räk och kräftstjärtsröra 
på, pressad potatis, citronsås och 
ärtor. 

Vilken serie följer du just nu?

Marita Gustafsson, Promens Lidköping

Korsordsvinnare i 
Skaraborgsnytt nr 4
1:a pris Torsten Börjesson,Skövde  
2:a pris  Christina Sundler, Tidaholm
3:e pris Ulla Persson, Falköping

Torsten Börjesson,Skövde  

Korsord 

på sidan
12

Korsords
vinnare!

Delar av redaktionen 
under informationsut-
bildning. Fr.v: Chris-
ter Andreasson, Nils 
Farken, Eli Abadji, Eva 
Lundin, Glenn Wacker.

Skaraborgsnytts redaktion lär sig mer om text och bild

3

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 Skaraborg innefattar dessa kommuner:
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
E-post: postbox.avd27@ifmetall.se

IF Metall Östra Skaraborg innefattar dessa kommuner:
Skövde, Hjo, Tidaholm, Falköping, Karlsborg, Tibro.

Nu fi nns IF Metall Skaraborg på Facebook.
Gå gärna in och kika, trycker du på ”gilla” får du uppdateringarna som sker på gruppens sida.

På tal om ’’Hört på bôgda’’
– kuriosa om västgötskan 
Västgötens uttal vilar ofta på vokaler medan kon-
sonanter stöts fram. Västgöten ”vilar” på vokaler 
i slutet av ord: ”vo-ka-leer”, vilket i sin medför att 
”er” i slutet av ord får en viss dragning till ”är”: 
”vo-ka-lär”.

Det snabba uttalandet av konsonanter leder 
till att konsonanter faller bort om de står bredvid 
varandra. Västgöten säger ”Li-kö-ping” och inte 
”Lidköping”. 

Av samma skäl tenderar bokstaven g att bli till 
ett k, till exempel ”få-klar” istället för ”fåglar” och 
”mek” i stället för ”mig”. Det heter även ”rolit” och 
inte ”roligt”.

’’De va la rolit’’.

’’HÖRT PÅ BÔGDA’’

Vi uppmärksammar kärleken
Söndagen den 23 oktober visade Agenda 
ett inslag om kärlek i politiken. De följde 
Jörgen 
Frans-
son (S) 
och hans 
sambo 
Anna Johansson (M) i Hjo. Jörgen tillhör 
IF Metall Östra Skaraborg avd 27 där han 
bland annat ansvarar för mångfald och 
facklig/ politiskt arbete.

Vi har nu döpt vår familje- och skvallersida och tackar Kristina Lund från Mariestad för förslaget. Sidan där du kan 
skicka in till vad som hänt heter: Hört på bôgda!

Så nu vill vi gärna att ni skickar in vad som hänt: Någon att fi ra? Fyndat på loppis? Skaffat nytt husdjur eller part-
ner? 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

GRATTIS KJELL!
Grattis till Kjell Hjerpe från Stenstorp som med 
avdelningens hjälp hittade extra pengar från 
AGS-försäkringen. Så här glad blev Kjell.

Somliga bär 
tre problem..
De dom haft!
De dom har!
Samt alla som dom 
tror sig få!
Jag bär ett i taget...

”Den som inte accep-
terar en förbättring 
därför att den kräver 
en förändring tvingas 
snart till förändringar 
som inte innebär 
någon förbättring”.

I mitten av november 
lämnar vi våra lokaler 
i centrum och fl yttar 
till en fastighet som 
vi köpt tillsammans 
med GS och Transport. 
Fastigheten ligger i 
Västra Ryd i Skövde. 

Byggnation pågår!

SKRIV IN!
SPRID!

Nytt kontor – på nya adress 

IF Metall Östra Skaraborg

Eva ger världen
ljus och värme

1 | Mars 2009Skaraborg

Stig fi ck rätt 
mot försäkringskassan
efter dom i Länsrätten

Stig fi ck rätt 
mot försäkringskassan
efter dom i Länsrätten

sid 2

sid 3

sid 12

Varning för
telefon-
försäljare

Varning för
telefon-
försäljare

Medlemstidningen under förändring och utveckling

1 | Mars 2010Skaraborg

– Vi har bra nätverk 
för kamratstöd sidan 8

Här är  vårens 
studieprogram sidan 12

CAMILLA OLSSON, VALLEDARE OCH
KAMRATSTÖDJARE VID VOLVO PV, SKÖVDE:

Nu 16
sidor

Lös korsordet!
Vinn biobiljetter sidan 16


