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Ny medlem  
i facket?

Hur stor samlingsrabatt kan du få? 
Ring 0771-950 950 eller läs mer på
folksam.se/transport

Transportarbetarförbundet och Folksam har 
tillsammans skapat en riktigt bra hemförsäk-
ring som ingår i ditt medlemskap. Det gör att 
försäkringen har ett lägre pris än om du skulle 
köpa den. 

Men inte nog med det. Med hemmet försäkrat 
hos oss får du samlingsrabatt på många andra 
av våra försäkringar. Självklart ingår hemför-
säkring från Folksam även för dig som varit 
medlem en längre tid i Transportarbetarförbundet.

”Nu har jag 
en riktigt bra 
hemförsäkring”
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Är du orolig för att bli av med jobbet? Eller sitter du 
fast i arbetslöshet? 

I augusti fick 2 914 personer ersättning från 
Transports a-kassa. Trots att ordningsvakter och 
väktare får nya uppgifter i samhället, och trots suget 

efter olika sorters chaufförer, saknar alltför många transportare 
jobb.

I det här numret skriver vi om vilka attityder som möter ar-
betssökande. Forskaren Tora Nord konstaterar att allt mer skuld 
och skyldigheter läggs över på den som är utan jobb. Samhällets 
ansvar har minskat, över tid.

Rättvist eller orättfärdigt? Forskarens slutsats är att ett hårda-
re samhälle leder till ökad splittring, segregation och utanför-
skap. Men frågan är i högsta grad politisk.

FORTFARANDE NÄR DETTA skrivs pågår samtal om hur regeringen 
ska se ut. På tv och i tidningar pågår ett gigantiskt pusslande 
med olika varianter av styre. Någon konstellation med blocköver-
skridande stöd är grundtipset, för än så länge har inget av de 
klassiska partierna öppnat för ett regelrätt samarbete med Sveri-
gedemokraterna. 

I vilket fall lär regeringsbildandet också generera en viss sorts 
arbetslöshet. Politiska tjänstemän och partifärgade kommuni-
katörer riskerar att bli av med det jobb de redan har – eller det 
jobb de räknade med att få efter ett eventuellt regeringsskifte. 

Om de också får skylla sig själva – det återstår att se. Attityden 
till en utsatt grupp kan ändras ju närmare man själv kommer 
den. (Även om partierna brukar ta hand om sina lojala medar-
betare.) 

NÅGOT HELT ANNAT: Hösten är uppenbarligen en bra tid att 
ta tag i sitt eget kaos. I förra tidningen (sökord ”prylbanta” 
på tidningens webb) skrev Justina Öster om hur det kan 
kännas som om prylarna äter upp en.

Vi lottade ut en bok om prylbantningen – och har 
aldrig tidigare fått in så många svar. Grattis och lycka till 
ni tre som vann!

Om de också 
får skylla sig 
själva – det 
återstår att 
se.

Lena Blomquist är  redaktionschef på  Transportarbetaren.

Sagt på 
 facebook

Olika artiklar om 
partiernas politik 
inför valet och 
kommentarer 
kring valresulta-
tet resulterade i 
kommentarer av 
olika slag: 
”Partierna vill ha 
makt så de kan 
sko sig själva, 
men frågan är 
vad vill LO?” 
Guy Lönnvik 
”Transport ska 
skita i politi-
ken och driva 
fackliga frågor i 
stället.” 
Hasse Bäckdahl 

Hej chaufför! Hur mycket 
är ditt liv värt, tycker du?  
Är ditt liv värt runt 25 spänn? Mysko frå-
ga kanske, men vad kostar en varselväst?  
Jag tror ju i min enfald att din familj och 
alla dina vänner värdesätter ditt liv till 
mer än några futtiga kronor. 

Fick höra vid ett arbetsplatsbesök på 
en stor terminal att folk struntar i att 
använda varselväst, trots att det var ett 
krav. Man struntar i varselvästen av olika 
anledningar. Som mest skyllde man på 
glömska, man skyllde också på värmen 
och en massa andra saker. 

Försök nu att tänka dig, hur det skulle 
kännas för den som råkade köra på 
dig, med en stor truck, lastmaskin eller 
lastbil. Men den olyckan hade kunnat 
undvikas genom att du hade tagit på dig 
en varselväst.

 Åke W

Insänt

Mest läst  
på webben
...den senaste 
månaden:

1.Åkeri körde 
olagligt – nu stäms 
speditören.

2. Värt att veta om 
nya taxiavtalet 
(31 oktober 2017).

3.   Äter dina prylar 
upp dig?

Lena tipsar
Arvinge okänd är  

alltid spännande. Missa 
inte när tv-teamet letar 

rätt på det mystiska 
tidningsbudet Eliphas 

Matswerus systrar  
i Zimbabwe. 

VI VILL VETA  
VAD DU TYCKER!
Mejla oss på redak
tionen@transport
arbetaren.se

De riskerar att 
bli av med jobbet
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En tidig morgon på Landvetters flygplats. 
Fotografen Stefan Reifenthal, loadmaster 
och SAS-anställd sedan 24 år, räknar med 
att det inom ett par månader blir säsong 
för av-isning igen. Själv fotar han oftare 
mustanger och andra amerikanare än 
flygplan. 

Kolla hans filmer på Youtube-kanalen 
steffmustang.

Ta själv en bild på jobbet och mejla den 
till info@transportarbetaren.se. Skicka 
med din adress. Vi belönar publicerade 
bilder med två trisslotter. 

” Särskilt bekymmersamt 
är att det finns majoritet i 
riksdagen för förslaget om 
inträdesjobb, det vill säga 
politikersatta löner på ar-
betsmarknaden, vilket är ett 
stort brott mot idén med den 
svenska modellen.”

URSULA BERGE,   
samhällspolitisk chef på 
Akademikerförbundet 
SSR, om mandatfördel-
ningen i riksdagen. Från 
Dagens Arena.

Sagt på 
 webben

David Ericssons 
krönika handlade 
om klimathotet 
och vad vi kan 
göra: 
”Jag håller med 
dig. Politikerna 
måste ta ansvar 
för de stora 
besluten när det 
gäller omställ-
ningen till en 
hållbar framtid. 
Och andra, som 
inte har den 
möjligheten, för 
de små besluten; 
alltifrån att välja 
bort flyg och 
plast till att shop-
pa mindre.” 
Siv Ingegerd 
Aksila 
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Gammal är äldst
MISSADE DU de 82 gamla lastbilarna som i förra 
månadsskiftet tog en runda genom södra 
Sverige? Här får du i så fall möta åldermannen: 
en Mercedes L 6600 årgång 1952. Också Scania 
och Volvo var representerade. Liksom en del 
utdöda märken som Krupp, Büssing, Gräf & Stift, 
Henschel, Jelcz, Steyr ...

Den veckolånga veteranbilskaravanen körs 
vartannat år och startar i Tyskland. Ulf Jöns-
son, från Börje Jönssons åkeri, hade fyra gamla 
bilar med i år när turen gick genom Sverige. 
Bakom ett par av rattarna satt pensionerade 
chaufförer från företaget. F OTO :  TO M M Y  H O L L

BILDEN
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Mörkertal  
kring olyckor 
och tillbud?

GR ANSKNING / BEVAKNING

SECURITAS SVERIGE
Anmälda olyckor och  

tillbud: 482
Antal anställda i företaget  

år 2017: 7 166

NOKAS
Anmälda olyckor och  

tillbud: 525
Antal anställda i företaget  

år 2017: 1 908

AVARN
Anmälda olyckor och  

tillbud: 96
Antal anställda i företaget  

år 2017: 2 016

Fotnot. Antalet anställda är samtliga anställda  företagen rapporterat till Skatteverket, alltså inte bara de som jobbar inom Transports avtal. 

APCOA/EUROPARK
Anmälda olyckor och  

tillbud: 1
Antal anställda i företaget  

år 2017: 388

Q PARK SVERIGE
Anmälda olyckor och  

tillbud: 107
Antal anställda i företaget  

år 2017: 371

TEMPEST SECURITY
Anmälda olyckor och  

tillbud: 12
Antal anställda i företaget  

år 2017: 330

Transportarbetaren har begärt ut samtliga anmälda allvarliga tillbud och olyckor mellan 2013-01-01 och 2018-09-14
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Enligt lagen ska arbetsgivare anmäla allvarliga  olyckor och 
tillbud till Arbetsmiljöverket. Transport arbetaren har gått 
igenom landets tio största företag i bevakningsbranschen. 
Genomgången visar att vissa företag anmäler ett stort antal 
olyckor och tillbud. Vissa knappt några alls.
Text JOHN ANTONSSON  Grafik CHRISTINA AHLUND

LOOMIS SVERIGE
Anmälda olyckor och tillbud: 

171
Antal anställda i företaget  

år 2017: 666

ADDICI SECURITY
Anmälda olyckor och  

tillbud: 10
Antal anställda i företaget  

år 2017: 395

NOKAS  
VÄRDEHANTERING

Anmälda olyckor och  
tillbud: 20

Antal anställda i företaget  
år 2017: 248

COMMUTER  
SECURITY GROUP

Anmälda olyckor och  
tillbud: 75

Antal anställda i företaget  
år 2017: 218

Transportarbetaren har begärt ut samtliga anmälda allvarliga tillbud och olyckor mellan 2013-01-01 och 2018-09-14
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Det säger lagen
Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen 
3:3 a anmäla allvarliga olyckor och tillbud. 

Dödsfall och allvarligare person
olyckor ska alltid anmälas. Ett tillbud 
är en händelse som kunde ha varit en 
olycka. Allvarliga tillbud som kan leda 
till fara för liv och hälsa ska också 
alltid anmälas. 
Ett företag som inte har anmält 
 allvarliga olyckor och tillbud kan 
 dömas för arbetsmiljöbrott. 
Arbetsgivare måste också utreda 
allvarliga tillbud. 
Exakt var gränsen går för vad som 
ska anmälas är inte helt tydligt. Vår 
genomgång visar ett stort spann på 
vilken typ av händelser som anmäls. 
Arbetsmiljöverket har gett ett antal 
exempel på olyckor som alltid ska 
 anmälas. Bland dem finns trafik
olyckor med personskada, värde
trans portrån och ordningsvakter som 
sticker sig på kanyler. Andra exempel 
är kroppsliga skador, skador efter 
hot eller våld och ohälsa på grund av 
konflikter eller hög arbetsbelastning. 
Arbetmiljöverket rekommenderar 
 arbetsgivare att hellre anmäla en 
olycka för mycket än en för lite. 

Källor: Arbetsmiljöverket, Bevaknings
branschens yrkes och arbetsmiljönämnd.

e tio största bevak-
ningsföretagen har 
anmält över 1 700 
allvarliga händel-
ser sedan 2013. I 
rutan ovanför kan 
du läsa om några 

av alla fall med 
hot, våld och olyckor 

som drabbar väktare, 
ordningsvakter, parkerings-

vakter och skyddsvakter.
Transportarbetaren har gått igenom 

statistiken sedan den 1 januari 2013 till 
den 14 september i år och läst samtliga 
anmälningar från 2016 och 2017. 

Sifforna begärde vi först ut för att få en 
bättre bild av vilken typ av våld och hot 
bevakningspersonal utsätts för. Men det 
som slog oss var att bilden är långt ifrån 
heltäckande, på grund av att anmälnings-
frekvensen skiljer sig åt. 

FLEST ANMÄLNINGAR KOMMER från Nokas. 
De är inte ens en tredjedel så stora som 
Securitas. 

– Jag har en punchline där jag säger att 
vi är Sveriges farligaste företag. Det är jag 
stolt över. Det är för att vi i stor uträck-
ning förhåller oss till lagen och rappor-
terar och anmäler tillbud och olyckor. 
Det finns säkert ett visst mörkertal, men 

de anmälningar vi har är en indikation, 
säger David Lundin, arbetsmiljöexpert på 
Nokas.
Vad har rapportkulturen gett er?

– Jag måste vara ärlig. Det har inte gett 
oss ett jäkla dugg, mer än att vi klarat 
oss från domar för arbetsmiljöbrott. Den 
viktiga biten är ju att branschen som så-
dan förbättrar sig och därmed får positiv 
uppmärksamhet. Vi vill verka för sundare 
branschnormer och bättre branschvillkor, 
säger David Lundin.

Enligt lag ska alla allvarliga olyckor och 
tillbud anmälas till Arbetsmiljöverket. 
Myndigheten rekommenderar arbets-
givare att hellre anmäla en händelse för 
mycket än en för lite. När Transportarbe-
taren först börjar gå igenom anmälningar 
är de inte särskilt många. Som mest 
ett 20-tal från branschens allra största 
företag. Men efter att ha varit i kontakt 
med Arbetsmiljöverket visar det sig att 
enbart de anmälningar som anses vara så 
pass allvarliga att myndigheten agerar på 
något sätt syns i diariet. Därför begärde 
Transportarbetaren ut en förteckning 
över samtliga anmälda tillbud och olyckor 
från 2013 och fram till i dag. 

DÅ VISADE DET sig att nio av tio företag 
skickat in tio anmälningar eller fler. Ett 
företag sticker ut med särskilt låg anmäl-

DDD

SEX ALLVARLIGA HÄNDELSER

1
En ordningsvakt och tre 
väktare i Piteå försöker 

avlägsna en  bråkig man från 
en matsal. Mannen slår och 
sparkar. Får sedan hjälp av 
en folksamling. Vakterna 

tvingas fly och larma polis 
som kommer till platsen. Då 
blir ordningsvakten skallad. 

2
En väktare hjälper en 

vårdare på en psykiatrisk 
avdelning på ett sjukhus  

i Borås. Väktaren blir  
 sparkad i huvudet.

3
En ordningsvakt ser två 

 personer i ett buskage utan-
för Stockholm. De säger hej. 

Vakten hör ett prassel  bakom 
sig, innan hen hinner  

vända sig blir det svart. 
 Vakten vaknar till lite och 

trycker på larm. Enligt 
anmälan ska  vakten ha blivit 

slagen med ett tillhygge.

4
Två väktare i Linköping har 

kallats av trygghetsjour. När 
de kliver ur sina bilar blir de 
beskjutna med grön laser. 

Den ena väktaren blir  träffad 
och har problem med huvud-

värk i något dygn.

5
Fyra olika bevakningsföre-
tag har personal på plats 

vid terrorattentatet på 
Drottninggatan i Stockholm. 
Tre företag anmäler det som 

olycksfall. Ett företag  
anmäler händelsen  

som ett tillbud.

6
En parkeringsvakt ska dela  
ut en parkeringsbot i Stock-

holm. En bilist kör nästan 
på hen. Föraren tutar och 
kör rakt mot vakten som 

upplever att personen bak-
om ratten vill köra på hen. 

Händelsen anmäldes  
som ett tillbud. 
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Regionala skyddsombudet Olivera Pobra tycker 
att företagen måste bli bättre på att anmäla 
händelser. Annars finns det ett stort mörkertal 
kring olyckor och tillbud.

– Det kan leda till fler och värre arbetsskador. Arbets-
givarna är ansvariga för sina anställdas arbetsmiljö och 
måste anmäla. Hellre en anmälan för mycket, än en för 
lite, säger hon.

Per Martelius, som jobbar med arbetsmiljö på 
Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd 
(Bya), tror att det kan finnas flera förklaringar bakom 
skillnaderna. 

– En anledning kan vara att företag saknar syste-
matiskt arbetsmiljöarbete. Det kan även vara så att de 
interna rutinerna kring omhändertagande, utredning 
och dokumentation fungerar, men att den sista pussel-
biten brister. Han fortsätter:

– Men det kan också vara så att det saknas kunskap 
om att det ska anmälas, samt vad det är som ska an-
mälas. I många fall kan denna brist avhjälpas med mer 
information och utbildning.
Varför är det viktigt att anmäla?

– Myndigheten kan göra en objektiv bedömning av 
händelsen och vid behov begära åtgärder från företa-
get. Men det är också viktigt att de får en så korrekt 
bild som möjligt över de olycksfall och tillbud som 
inträffar, så att myndighetens arbete bygger på korrekt 
information.

OLIVERA POBRA ÄR tjänstledig från sitt jobb som ord-
ningsvakt och vikarierar som regionalt skyddsombud 
för Transport i Stockholm. Hennes jobb är att vara 
skyddsombud på arbetsplatser som saknar egna. Hon 
tror att skillnaderna i vissa fall beror på okunskap. Men 
tycker inte att det är en ursäkt.

– Jag skulle vara försiktig med att dra det kortet. Jag 
är helt säker på att arbetsgivarna har kunskapen i sina 
led men kanske har uppgifterna delegerats ner till en 
nivå där kunskapen inte finns. 

Genomgången av anmälda allvarliga tillbud och 
olyckor pekar också på att många av de företag som 
har en något starkare facklig kultur med lokala 
skyddsombud också har fler anmälningar. Olivera 
Pobra säger att det är svårt att räcka till för alla företag, 
som saknar egna skyddsombud. 

– Vi kommer oftast ut när något redan har hänt eller 
en arbetstagare har larmat om dålig arbetsmiljö. Vi 
försöker bygga samverkan med arbetsgivarna, men 
det är svårt att få tiden att räcka till eftersom vi är tre 
 regionala skyddsombud på flera tusen företag i Stock-
holm. John Antonsson

” Jag skulle inte  
skylla på okunskap”

GR ANSKNING / BEVAKNING

ningsfrekvens. Det är Apcoa. Med dotter-
bolaget Europark. Företaget har skickat in 
en anmälan om en händelse 2015.  

Det går till exempel att jämföra med Q 
park, ett annat stort parkeringsföretag. 
Bolaget har skickat in sammanlagt 107 
anmälningar under samma period. 

NÄR TRANSPORTARBETAREN FÖRST är i 
kontakt med Apcoa/Europark och den 
operativa chefen Fredrik Westergård säger 
han att företaget följer gängse rutiner. Fö-
retaget rapporterar händelser i det rappor-
teringssystem alla bevakningsföretag får 
tillgång till genom branchorganisationen 
Bya (bevakningsbranschens yrkes- och 
arbetsmiljönämnd). 

Eftersom Transportarbetaren läst samt-
liga anmälningar som Arbetsmiljöverket 
agerat på de senaste två åren hade vi 
upptäckt att fyra olika bevakningsföretag 
anmält terrorattentatet på Drottninggatan 
till Arbetsmiljöverket förra året. Ett bolag 
anmälde det som tillbud med medföl-
jande psykisk chock. De tre andra som 
en olycka. Det fanns parkeringsvakt er 
från Europark på plats, men händelsen 
anmäldes inte som allvarlig 

– Vi tog hand om våra anställda efteråt 
och de fick träffa psykolog och beteende-
vetare, sa Fredrik Westergård.

Därefter bad han om att få frågor på 
mejl för att kunna kolla med företagets 
personalavdelning.

Vi skickade ett antal frågor och fick 
detta till svar:

”Europark rapporterar regelbundet 
in arbetsskador, incidenter och tillbud 
och upprättar handlingsplaner för att så 
långt som möjligt eliminera risker och 
problem. Vi har inte gjort bedömningen 
att någon arbetsskada eller tillbud har 
varit av sådan art att den skulle ha för
anlett en rapport till Arbetsmiljö verket. 
Just nu pågår en utredning av ärenden 
som anmälts till Afa försäkring för att se 
om någon historisk arbets skada möjligen 
skulle kunna klassas som allvarlig och 
därmed rapporteras till Arbetsmiljö
verket i efterhand.”

MARTIN MILJETEIG ÄR central ombudsman 
med ansvar för arbetsmiljö på Transport. 
Han tycker att de företag som har anmält 
få händelser har en utmaning  framför sig 
i att förbättra sina rutiner.

– Att ha anmält en enda, eller få, olyck-
or och tillbud under en längre period 
skulle jag hävda visar på grova brister i 
arbetsmiljöarbetet. Att inte anmäla allvar-
liga tillbud och olyckor är i grunden ett 
lagbrott, säger han. 

” Jag har en punchline där jag säger att vi 
är Sveriges farligaste företag. Det är jag 
stolt över. Det är för att vi i stor utsträck-
ning förhåller oss till lagen och rapporte-
rar och anmäler tillbud och olyckor.”

David Lundin, arbetsmiljöexpert på Nokas
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Olivera Pobra är 
 tjänstledig från sitt jobb 

som ordningsvakt.

Fyra av bevakningsföretagen som hade personal på plats i samband med attentatet på Drott-
ninggatan i Stockholm anmälde det som allvarlig olycka eller tillbud. Två företag på plats gjorde 
ingen anmälan om händelsen förra året. 

FO
TO

: 
FR

ED
R

IK
 S

A
N

D
B

ER
G

/T
T



10. TRANSPORTARBETAREN  10.2018

Tidningsbud. Här står ett före 
detta tidningsbud och röjer sly 
i Anja Pärsons slalombacke. 
Tidningsläsarna i Örnsköldsvik 
får vänta på sin papperstidning 
till posten kommer – eller gå in 
på nätet.

Text Lena Blomquist

Fem månader har gått sedan dist-
ributörerna som delade ut Örn-
sköldsviks Allehanda (ÖA) gjorde 
sin sista runda. För Dick Karlström 
blev resultatet ett helt nytt jobb ef-
ter ungefär 30 år som tidningsbud.

Carin Edholm är leveranschef på 
Trygghetsfonden TSL:s region norr. 

FONDEN HAR ERBJUDIT alla runt 50 
uppsagda tidningsbud hjälp att 
komma vidare. Många av de uppsag-
da hade tidningsutdelningen som ett 
extraknäck och räknar med att klara 
sig själva. Hittills har 16 tackat ja till 
TSL-stöd.

– Två har fått nytt jobb, berättar 
Carin Edholm. De övriga 14 är mitt 
inne i sitt omställningsprogram där 
de får coachning och om det behövs 
även hjälp till utbildning. 

Hon beskriver projektet som typ-
iskt. Digitaliseringens konsekven-
ser är att vissa blir av med jobbet, 
konstaterar hon. De uppsagda 
tidningsbuden har fått planera sin 
framtid tillsammans med en coach. 
Det handlar om att skriva cv, söka 
jobb, hitta en utbildning.

– Vi har haft ett väl-
digt bra samarbete 
både med Transport 
och arbetsgivaren, 
säger Carin Edholm. 

Sett över hela lan-
det får 90 procent av de 

transportmedlemmar som tackar ja 
till TSL nytt jobb inom ett år.

I Örnsköldsvik blev tre bud kvar 
på heltid hos utdelningsföretaget 
Tidningstjänst, och tre på en dag i 
veckan. De sex tar hand om Dagens 
Nyheter och Dagens Industri som 
valde att fortsätta med morgonut-
delning i centrala stan.  

ROGER SJÖBERG ÄR tidningsbudet 
som älskar sitt jobb och inte visste 
vad han skulle hitta på när ÖA kom 
med beskedet att tidningen skulle 
delas med post. Han fick stanna, 
men springer i trappuppgångar 
i stället för att köra sin tidigare 
16- milarunda långt utanför staden.

– Det fungerar mycket bättre än 
jag trodde, säger han. ÖA har jag 
inte haft sedan i våras, men det 
finns ju en del att läsa i DN också …

TILLBAKA TILL ANJA PÄRSONS backe i 
Tärnaby. 

– Jag kommer att köra roboten 
som röjer sly fram tills snön kom-
mer, berättar före detta tidnings-
budet Dick Karlström. 

Jobbet har han skaffat själv, men 
TSL-coachen har hjälpt till med en 
YKB-kurs så att Dick Karlström får 
köra de tunga bilar han redan hade 
körkort för.

– Jag är inte orolig, säger han. 
Chaufförsjobb finns alltid.

PÅ ETT INDUSTRIFÖRETAG i Örnskölds-
vik hittar vi det andra före detta 
budet som finns i TSL:s statistik över 
dem som fått nytt jobb.

– Coachen var jätteduktig. Han 
pratade lite och hjälpte mig att skriva 
ett cv, berättar Kristoffer Tranberg. 

Han har hunnit sommarjobba 
med brödpackning innan han, via 
ett bemanningsföretag, började på 
hydraulikföretaget Specma.

– Jag har hamnat på röravdel-
ningen.

Livet efter den sista 
utdelningsrundan

AKTUELLT

30 000
kronor i böter och skadestånd 
kostade det lastbilschauffören som 
för snart ett år sen rattade ut på 
hängbron vid Tegsnäset i Väster-
botten. Maxvikt på bron var sju ton, 
bilen vägde 52.

Källa: Folkbladet

Stort företag tog 
över problemmack
Bensin. I förra numret skrev 
Transportarbetaren om en 
bensinmack i Gävle där ägaren 
satte i system att lura anställda 
på lön. I första hand var det mig-
rantarbetare som drabbades. 
Flera av dem kopplade in facket, 
Transport.

Macken har nu fått nya ägare. 
Bolaget Colabitoil, som driver ett 
40-tal stationer i främst Gäst-
rikland och Hälsingland, har ta-
git över verksamheten. Inklusive 
personalen.

Förutom mackar och tankbils-
transporter satsar Colabitoil på 
import och viss egen framställ-
ning av biodrivmedel. Bolaget 
har kollektivavtal för de mack-
anställda och inget otalt med 
facket.

Den tidigare ägaren till Gävle-
macken utreds av Skatteverket. 
Indikationer finns på att för lite 
skatt betalats in för minst en av 
de anställda som facket hjälpte.

 JL

Världens minsta 
flygmekaniker?
Flyg. 4,5 centimeter stor är i dag 
roboten som ska kunna ta sig in 
i flygmotorer för att undersöka 
och felsöka. Den kan röra sig ho-
risontellt och vertikalt. Idén är att 
roboten ska skicka ut resultatet 
på videolänk. Motorn ska sedan 
kunna repareras på plats.

Forskarna räknar med att 
robo tarna i framtiden kan krym-
pas en centimeter i diameter och 
röra sig i en svärm. Mikrorobo-
tarna utvecklas av Rolls-Royce 
i samarbete med Harvarduni-
versitetet. En konstnär har gjort 
roboten på bilden. LB

Roboten ska kunna undersöka och 
felsöka i flygmotorer. 
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Trygghetsfonden
Trygghetsfonden TSL gäller för 
privatanställda arbetare som blir 
uppsagda på grund av arbetsbrist 
från ett företag som har kollektivav-
tal med ett LO-förbund. 100 000 
arbetsgivare med omkring 900 000 
arbetare omfattas, bland dem alla 
som jobbar på företag med Trans-
ports kollektivavtal. 
TSL erbjuder coacher som hjälper till 
att hitta nytt jobb, börja studera eller 
kanske starta eget. Allt utifrån den 
uppsagdas önskemål och med start 
redan under uppsägningstiden.

Dick Karlström har sadlat om från att dela ut tidningar till att röja sly. När vintern 
kommer ska han gå en YKB-kurs.
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AKTUELLT

Tidningsbud. Örnsköldsviks 
Allehanda har levt vidare utan 
morgonutdelning sedan i maj. 
Förändringen är under utvär-
dering – men klart är att flera 
tidningar kommer att följa efter.

Text Lena Blomquist

Mittmedia, mediebjässen som ger 
ut ÖA och en rad andra lokala och 
regionala tidningar, är på gång 
igen den 1 oktober. Då blir Nynäs-
hamns-Posten postutdelad, och lä-
sarna får den framåt eftermiddagen.

– Det blir nog inte lika stor sak 
eftersom NP är en tvådagarstidning, 
konstaterar Per Bowallius, vd på 
Mittmedia.

Han berättar att den indragna 
morgonutdelningen i Nynäshamn 
och Örnsköldsvik med omnejd får 
rulla på under hösten. Sedan kom-
mer förändringen att utvärderas, 
med sikte på framtiden för andra 
tidningar inom koncernen.

– Förutsättningarna är olika 
utifrån geografin, säger han. Jag kan 
inte säga än om och var vi kommer 
att gå vidare.

Per Bowallius kan däremot 
förklara vad som ligger bakom 
Mittmedias linje. Bakgrunden är att 
tidningsbuden gör samma runda 
oavsett om fler och fler prenume-
ranter säger upp papperstidningen, 
kanske för att gå över till en digital 
prenumeration. 

– Kostnadsstrukturen är en av de 
stora utmaningarna i mediebran-
schen. När våra tidningar tappar i 

upplaga har vi ändå legat kvar med 
samma distributionskostnader. Med 
postutdelning betalar vi för varje ex, 
säger Per Bowallius.

På ÖA konstaterar chefredaktör 
Karin Näslund att den indragna 
morgonutdelningen har fungerat 
bättre än förväntat:

– Många har valt bort papperstid-
ningen och bytt till e-tidning. Om 
vi tittar på totalt antal betalande 
läsare så har det inte minskat så 
mycket sedan vi informerade om 
den här förändringen för snart ett 
år sen, och i augusti hade vi fler 
digitala prenumeranter än print-
prenumeranter.

NÅGRA SIFFROR PÅ upplageföränd-
ringar eller det ekonomiska utfallet 
vill varken hon eller vd Per Bowall-
ius dela med sig av innan utvärde-
ringen är klar. 

– Det viktiga för oss är att vi kan 
fortsätta bedriva vår lokala journa-
listik, säger Karin Näslund.

Medan Mittmedia blickar mot en 
framtid utan tidningsbud väljer an-
dra mediekoncerner att låta utdel-
ningsföretagen söka flera intäkter. 
Där delar buden ut post, paket och 
reklam. I något fall frukostbröd på 
lördagsmorgnarna. 
Varför har Mittmedia tagit täten när 
det gäller att avskaffa morgonutdel-
ningen?

– Vi har jobbat länge med digitali-
seringen. Och vi märker att allt fler 
läsare föredrar den digitala tidning-
en, säger Per Bowallius.

Snart slutar fler med 
morgonutdelningen

Facket i jakt på 
medlemmar
Uppsökeri. Tempo, tempo, 
tempo. I värsta morgonrusningen 
hinner taxiförarna med högst 30 
sekunders prat. Men efter hand 
blir samtalen längre och djupare 
när Transports avdelning 5 söker 
upp chaufförer som väntar på 
passagerare vid Bromma flyg-
plats. Facket, politiken och värl-
den avhandlades när Transport 
var på arbetsplatsbesök i taxikön 
vid Bromma flygplats. 

Veckan före valet sökte avdel-
ningarna upp så många medlem-
mar – och ickemedlemmar – som 
de hann med. Pia Edvall och Bo 
Nilsson tog så många samtal de 
bara kunde. LB

020-84 44 48
alkohollinjen.se

Funderar du över
dina alkoholvanor?

Vill du sluta 
röka eller 
snusa?
kostnadsfritt stöd för
dig som vill vara tobaksfri

www.slutarokalinjen.se
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Internationellt. Ökad e-handel 
och robotar som tar över. Det 
är dags att lager- och terminal-
arbetarna får en egen politisk 
plattform för att slåss för sina 
jobb. Frågan drivs av Transport 
på transportarbetarnas interna-
tionella kongress i Singapore.

Text Justina Öster

Internationella Transportarbetare-
federationens (ITF) kongress hålls 
i Singapore den 14–20 oktober. In-
ternationella chefen Peter Lövkvist 
kommer att vara på plats för att 
försvara svenska Transports motion 
om att bygga upp en egen enhet för 
lager-, logistik och terminalarbetare 
inom federationen. 

DÄR DRIVS VERKSAMHETEN inom en 
rad sektioner och hittills har lager- 
och terminalanställda hänvisats till 
vägsektionen. Men de har haft svårt 
att göra sin stämma hörd bland yr-
keschaufförerna, som kämpar med 
andra problem. (Tongångarna känns 
igen från svenska Transport, där 
terminalarna velat bryta sig loss från 
lastbilsförarna och få ett eget avtal.) 

Förslaget till ITF:s kongress är un-
dertecknat av en rad nordiska fack. 
Det har brett stöd, även i federatio-
nens styrelse, och antas bli klubbat 

utan protest, uppger Peter Lövkvist.

UPPRINNELSEN ÄR EN arbetsgrupp 
som funderat över hur facken, glo-
balt, ska ta tag i lager- och terminal-
arbetarnas nya arbetssituation med 
växande e-handel och människor 
som i rask takt byts ut mot robotar.

– Det gäller att sluta uppgörelser 
med arbetsgivarna, så 

att så många som 
möjligt får behålla 
jobben. Ett bra 
exempel är ett hel-

automatiserat lager i 
Norge. Där lyckades 

facket behålla 80 procent av arbets-
tagarna, säger Peter Lövkvist.

– De har gått från handplockning 
till att övervaka och sköta teknik 
och maskiner. Människor behövs 
fortfarande. Vi måste jobba för att 
de ska få vidareutbildning och stan-
na kvar i företagen.

LÖVKVIST PEKAR PÅ ytterligare ett 
lyckat exempel bland hamnarbetar-
na, som också står i frontlinjen när 
den nya teknologin marscherar in. 
Går det som Transport vill kommer 
ITF:s nya kommitté för lager och ter-
minal att sammanträda varje år, få 
ekonomiska och personella resurser 
och ta fram en årlig arbetsplan.

Som i ITF:s övriga arbete väntas 
den ta upp bland annat kampanj-
arbete, Ikea är ett exempel, och 
medlemsvärvning. Att få med 
unga är särskilt viktigt, påpekar 
Peter Lövkvist. De representeras på 
kongressen av Ludwig Eriksson från 
förbundsstyrelsen. Kvinnliga frågor 
som stopp för våld och sexuella 
trakasserier på arbetsplatserna 
står också på dagordningen. Anna 
Ryding och Lena Hunt Wiberg från 
förbundsstyrelsen, liksom Lotta 
Larsson från Halmstadsavdelning-
en, är engagerade i dem.
Totalt reser 13 personer från Transport 
för en veckas kongress. Varför så 
många? 

– De är från förbundsstyrelsen och 
Transports olika branscher och be-
höver en inblick i det internationella 
arbete som är en grundbult i Trans-
port. Det är viktigt att vi är med och 
beslutar om vilka frågor transport-
facken ska jobba med, globalt.

– Solidaritetsarbete står inskrivet 
i Transports stadgar. Vi kan inte 
isolera oss när företagen blir globala 
och arbetar över gränserna.
Kongressen pågår i en vecka. Varför 
så länge?

– ITF:s kongresser skiljer sig från 
andra eftersom deltagarna inte bara 
debatterar i kongresshallen utan i 

Robotar eller lagerarbetare?
Het fråga på världskongress

AKTUELLT

flera dagar samlas i olika sektioner. 
Där väljer de styrelse, program att 
jobba efter och beslutar om motio-
ner i sina frågor. 

Lager- och terminalarbetare spelar en viktig roll när transportarbetare från hela världen samlas till kongress. På Schenkers lager i Arlanda stad har robotar tagit över en 
hel del av jobben.
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Vad händer på  
ITF:s kongress?

 Totalt 39 motioner ska behandlas.

 ITF:s ansikte utåt, Stephen Cotton 
från England, väntas bli omvald.

 Beslut väntas om att ITF:s kon-
gresser ska hållas vart femte år, i 
stället för vart fjärde. Då kommer 
även Europeiska Transportarbetare-
federationen (ETF) och den nordiska 
federationen (NTF) följa efter.

 Plattformsekonomin ska diskute-
ras. Insatser behövs för att organise-
ra anställda i nya plattformsföretag, 
där arbetsgivarna inte tar traditio-
nellt ansvar utan lägger över risken 
på arbetstagarna, som egenföreta-
gare. Uber är ett exempel. 

 FOC-kampanjen mot bekvämlig-
hetsflaggade fartyg och sjömän som 
jobbar på usla villkor för låg lön går 
vidare.

 Stöd till palestinska transportfack-
et, som organiserar lastbilsförare och 
terminalarbetare. Transport deltar i 
ett pågående projekt.
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Åkeri. Åklagarens bevisning fick 
underkänt på alla punkter. Spe-
ditören friades helt i den första 
rättegången som har prövat be-
ställarens ansvar när ett anlitat 
åkeri bryter mot lagarna. 

Text Lena Blomquist

– Nu ska vi dra lärdom av domen, 
säger Mikael Bäckström, kammar-
åklagare med trafikbrott som 
specialitet.

Han ledde förundersökningen 
mot det speditionsföretag som 
ställdes inför rätta, men överlät åt 
en annan åklagare att driva fallet 
i Uppsala tingsrätt. Det är Mikael 
Bäckström som nu ska gå igenom 
domen för att granska om han själv 
eller polisen har brustit i arbetssätt 
och behöver veta mer om vilka be-
vis som krävs för en fällande dom. 

– Lagen om beställaransvar är 
knepig och rätt så ny för polisen 
och oss åklagare, säger han. Den 
har ändrats i sommar, men är ändå 
så lik att vi kan dra slutsatser av den 
här domen.

BAKGRUND: Trafikpolisen stoppade 
för två år sedan en bulgarisk lastbil 
i Skutskär, utanför Gävle. Ekipaget 
var på väg med pappersbalar till 
Göteborgs hamn. Chauffören, som 
kom från Makedonien, berättade att 
han i flera månaders tid hade kört 
inrikestrafik till och från Göteborgs 
hamn. Med några avstickare till 
Norge.

Utifrån fraktsedlar och körjour-
nal misstänkte polisen att han hade 
brutit mot reglerna om cabotage, 
det vill säga att han hade kört fler 
inrikestransporter än tillåtet i 
Sverige. Även den firma som hade 
anlitat åkeriet granskades, en del av 
ett stort internationellt speditions-
bolag.

RÄTTEGÅNGEN: Onsdag för två 
veckor sedan hölls förhandlingarna 
i Uppsala tingsrätt. De var första 
gången beställaransvaret hos en 
transportköpare skulle prövas. 
rättsligt.

Åklagaren Linn Lööw hävdade att 
speditören hade beställt 25 trans-
porter som skett olovligt i Sverige. 

Det anlitade åkeriet saknar svenskt 
trafiktillstånd och transporterna 
har brutit mot cabotagereglerna, sa 
hon. Speditionsfirmans vd nekade 
till brott.

DOMEN: Tingsrätten slog fast att 
speditören inte har gjort sig skyldig 
till brott mot beställaransvaret. 
Domstolen fick ingen tydlig bild av 
hur transporterna hade utförts – 
vare sig från åklagaren eller genom 
bevisningen. Det fanns heller inga 
bevis för att det stämda företaget 
hade beställt fler än två av de 25 
transporterna.

Dessutom går rätten på företagets 
linje när det gäller ansvaret: Även 
om olagliga transporter faktiskt har 
körts (vilket alltså inte är bevisat) 
hade beställaren ingen anledning 
att anta detta. 

ENLIGT DOMEN RÄCKER det alltså att 
en speditör kollar ett åkeri när det 
anlitas första gången, och att åkeriet 
då förbinder sig att följa lagarna. 
Plus att speditören sedan gör stick-
provskontroller. 

Friande dom om 
beställaransvar

Taxichaufförer kör 
oftast för fort
Yrkestrafik. Många yrkesförare 
kör för fort och de värsta fart
syndarna är taxichaufförerna. 
Folksam mätte i våras hastighe
ten på 4 300 fordon som färda
des i Stockholm och Uppsala. 57 
procent av yrkesförarna höll för 
hög hastighet.

Sammanställningen avslöjar 
att 73 procent av taxiförarna 
körde för fort. Näst sämst var 
renhållningsbranschen, med 71 
procent. Bäst klarade sig buss
förarna.

Folksam gjorde en liknande 
studie 2017 och konstaterar att 
fartsynderiet har ökat.

 JL

Sopgubbar får 
skydd av väktare
Miljöarbetare. Sopgubbarna 
och deras sopbilar får sällskap 
av vakter. 

Renhållningsbolaget NSR har 
gjort flera polisanmälningar 
mot en man som till och från 
under en längre tid har uppträtt 
hotfullt. Transport har stoppat 
arbetet. Till slut beställde arbets
givaren NSR skydd från Securitas.

– Ärendet är mycket besvärligt, 
säger Hans Eric Nilsson, senior 
adviser på NSR, till Nordvästra 
Skånes Tidningar. Tills vidare är 
Securitas med vid tömning. Då 
är det ingen abonnent som blir 
lidande och soporna blir tömda, 
fortsätter han. LB

Väktare får vara med vid tömning. 
På grund av hotfull man.
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Fack vill ha fyra  
dagars arbetsvecka
Internationellt. Brittiska LO vill 
införa fyra dagars arbetsvecka, 
skriver The Guardian. Facket i 
Storbritannien tror att anställda 
skulle må bättre av kortare ar
betsvecka, och att de samtidigt 
skulle bli mer engagerade i sina 
jobb. Ett annat argument är att 
förändringen skulle höja produk
tiviteten i den brittiska ekonomin.

Nåja, målet som facket har 
satt upp är att den kortare 
arbetsveckan ska bli verklighet 
under detta århundrade. LB

Uppdrag: Rädda 
försurade sjöar
Helikoptern släpper ner 65 ton 
kalk över Bässesjön i Hälsingland. 
Hela jobbet sköts av ett företag 
specialiserat på att sprida mate
rial från luften.

– Det blir mycket resande, men 
vi får se mycket och det är en bra 
stämning, säger Sabina Lantz, till 
tidningen Hela Helsingland.
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Politik. Rödgrönt? Blocköverskri-
dande? Alliansen? Det bästa al-
ternativet är en S-ledd regering, 
tycker Transports ordförande 
Tommy Wreeth. 

Text Lena Blomquist

Några veckor efter valet (när denna 
tidning går i tryck) tänker han så 
här: 

– Läget är ytterst svårt, och det 
måste vara en regering som kan 
regera. 

– Kanske måste Socialdemokra-
terna ta ett tydligt steg åt vänster 
i stället för åt mitten för att bli 
tydligare mot väljarna i framtiden, 
samtidigt som det givetvis gör det 
svårare att bilda en regering. Men 
regeringsmakt till varje pris är nog 
ingen bra lösning heller, kan jag 
tycka.

INGEN NY REGERING finns i sikte 
när detta skrivs. Statsvetaren Jenny 
Madestam konstaterar i en intervju 
med TT att problemet är att två 
partier har låst sig:

Socialdemokraterna, som vill ha 
statsministerposten och Alliansen, 
som vill hålla ihop. Eftersom inget 
parti förutom Sverigedemokraterna 
vill ha extraval, tror hon att det ho-
tet till slut tvingar fram en lösning. 
Men Jenny Madestam antar att det 
kommer att ta tid att bilda regering.

LO:S ORDFÖRANDE Karl-Petter Thor-
waldsson funderade också kring 
regeringsbildandet ett par veckor 
efter valet:

– Önskedrömmen är att Stefan 
Löfven kan bilda en egen regering 
och göra upp med de rödgröna eller 
med ett eller flera borgerliga partier 
i sakfrågorna. Men det troliga är att 
Moderaterna och Kristdemokrater-
na bildar regeringen med stöd av 
SD.

Både Tommy Wreeth och 
Karl-Petter Thorwaldsson är be-
kymrade över att ungefär en fjärde-
del av LO:s medlemmar röstade på 
Sverigedemokraterna.

– Jag är osäker på om de röstat på 
SD för partiets hela politik där till 

exempel arbetsrätt och arbetsmark-
nad ingår, eller om det rör sig om 
missnöjesröstning mot hur enskilda 
frågor har hanterats. Det kanske 
ligger ett visst politikerförakt bak-
om siffrorna också, säger Tommy 
Wreeth. 

Karl-Petter Thorwaldsson vänder 
sig direkt till SD-väljarna i sin kom-
mentar:

– Jag hoppas att ni tar en ny 
övergripande titt på vilket samhälle 
ni vill ha, säger Karl-Petter Thor-
waldsson till SD-väljarna. Vi har 
slarvat med migrationspolitiken, 
den signalen har gått fram. Men vill 
ni ha en högerpolitik på köpet?

HANS RECEPT INFÖR kommande val, 
då han inte vill se fler SD-röster 
bland medlemmarna, bygger på 
självkritik:

– Vi måste vara närvarande i 
medlemmarnas vardag, på deras 
arbetsplatser även mellan valen. Vi 
ska vara på gymnasierna. De allra 
flesta har i dag redan ett jobb när 
de går ut skolan, både på yrkes-
programmen och de teoretiska. 
Och sedan när de blir med i facket 
måste vi dejta dem. Det handlar om 
att ge dem kunskap om vad facket 
står för värderingsmässigt. Att alla 
människor har lika värde. 

” Kanske måste S ta ett 
tydligt steg åt vänster”

21 384 samtal 
under valet
Politik. Under valrörelsen och 
fram till lunch den 9 september 
hade Transports valarbetare haft 
21 384 personliga samtal med 
medlemmar, i telefon eller vid 
dörrknackning.

Camilla Frostehag, lastbils-
chaufför från Nordmaling i 
Västerbotten, är en av dem som 
i februari gick ringutbildning på 
Transports förbundskontor:

– Det är en tuff uppgift att 
ringa till folk, men alla som har 
engagerat sig här i avdelning 28 
har gjort ett bra jobb, säger hon. 
Fast jag blir mörkrädd när jag 
ser valresultatet. Nu måste det 
bli en regering som arbetar över 
blockgränserna. LB

AKTUELLT

”Regeringsmakt till varje pris är nog 
ingen bra lösning heller.”

Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande
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Camilla Frostehag, Chrisse Sundvall och Viktor Andersson på Transports kurs 
inför valrörelsen.

5 tycker till
Vem är din drömminister i den 
nya regeringen? Tänk fritt!

Maria Eriksson, hamn-
arbetare, Oxelö-
sund: 

– Spontant säger 
jag Glenn Mattsing, 

han som rodde runt 
Svalbard för att visa 

hur klimatet har påverkats och 
att isen har smält. Han padd-
lade också till politikerveckan i 
Almedalen på flotten Trash-Tiki, 
byggd av plast och skräp från ha-
vet. Klimathotet och plastskräp i 
haven är viktiga frågor.

Frank Lillvik, lastbils-
chaufför, Tranemo: 

– Jag är ju 
socialdemokrat ut 
i fingerspetsarna, 

och Stefan Löfven 
har gjort en massa bra. 

Men det känns inte som om han 
har förtroende i landet, och inte 
har han riktigt talets gåva heller. 
Men det får bli han ändå: Stefan 
Löfven.

Alen Omerbasic 
Majstorovic, ord-
ningsvakt, Jönkö-
ping: 

– Annie Lööf, hon 
är ganska stabil. Hon 

är bred i tankarna och 
verkar veta vad hon pratar om. 
Dessutom går hon framåt i sin 
egen utveckling.

Lennart Gustafsson, 
bärgare, Umeå/Örn-
sköldsvik: 

– Helt fritt? Då tar 
jag vår högsta chef, 

Mats Nilsson som är 
vd på Assistancekåren i 

Sverige. Han är sund i sina tankar 
och i både det han säger och det 
han gör.

Cecilia Karlsson, ben-
sinmacksanställd, 
Åstorp:

– Jag vill ha en 
politiker som kan 

komma överens med 
de andra partierna. 

Som det är nu går de emot alla 
andra min drömminister är villig 
att samarbeta i stället.
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AKTUELLT

Politik. Gummiarbetaren Roger 
Oskarsson (S) i Malå är nyvald till 
kommunens fullmäktige. Han 
gör politisk comeback efter ett 
femårigt uppehåll. 

Text John Antonsson

– Det var svårt att få ledigt från job-
bet, då valde jag hellre att säga ifrån 
mig uppdraget än att tjafsa med 
chefen, säger Roger Oskarsson.
Men vad säger chefen om att du har 
blivit invald igen?

– Han är nog inte så medveten om 
det än. 

Socialdemokraterna i Malå 
minskade från 36,3 procent till 30,9 
procent. Däremot gick det bättre för 
Vänsterpartiet som S styr tillsam-
mans med sedan tidigare. Vänster-
partiet är numera Malå kommun-
fullmäktiges största parti med 32,4 

procent av väljarna efter att ha gått 
upp med 19,1 procentenheter.

– Vi har samarbetat med dem 
tidigare, så det ska nog fungera bra.
Finns det något du vill satsa extra 
mycket på i kommunfullmäktige?

– Nej, det är egentligen bara att 
jobba för kommunens bästa. 

ROGER OSKARSSON ARBETAR med re-
gummering sedan 28 år. Han är just 
nu sjukskriven efter att ha opererat 
en utsliten rygg. Många år av tunga 
lyft har tagit ut sin rätt. Det gör att 
han har mycket tid att följa nyheter-
na på både radio och tv.

– Man hör och ser vad som 
händer i politiken varje kväll.  Man 
blir inte klok på vad som ska hända 
men det ska bli intressant att se och 
man följer det med spänning.

Roger Oskarsson hoppas på en 

regering som grundar sig på sam-
arbete mellan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Som jag fattar det har de flest 
mandat, så jag förstår inte vars pro-
blemet är, säger han. 

I VALET TILL Malås kommunfull-
mäktige fick Moderaterna 1,3 
procent och Sverigedemokraterna 
3,4 procent. Att jämföra med 19,8 
procent för M och 17,5 procent för 
SD på riksplanet. Roger Oskarssons 
politiska skräckscenario är att just 
de två partierna ska styra landet. 

– Då tror jag det blir lite mer 
problem för vanliga arbetare. Jag är 
rädd att de ger sig på las (lagen om 
anställningsskydd), att de kommer 
med nya dåliga anställningsformer 
och att de försämrar våra försäk-
ringar. 

Gummiarbetare gör 
politisk comeback

 

Medlem i facket?  
– välj rätt lån
Med vårt Medlemslån kan du som medlem i facket 
förverkliga dina planer och känna dig trygg 
som låntagare. I lånet ingår försäkringen liv och 
betalskydd utan extra kostnad, det innebär att vi kan 
erbjuda dig en extra trygghet om det oförutsedda 
händer. Du kan låna upp till 350 000 kr utan krav 
på säkerhet, räntan är förmånlig* och inga avgifter 
tillkommer, jämför gärna våra villkor med andra 
långivare.

Mer information och ansökan se  
swedbank.se/medlemslan eller ring  
Kundcenter 0771-22 11 22. 

* Effektiv ränta 4,65 % augusti 2018 
 

Det här gäller om din 
medlemsförsäkring
Försäkring. En läsare hörde av sig 
efter förra numrets reportage 
om Christina Persson, som jobb-
ar på bensinstation och på kort 
tid drabbades av både stroke 
och bröstcancer. Där fanns en 
felaktig uppgift om varifrån hon 
fått ersättning för sjukdomarna. 

Text och foto Justina Öster

Rätt är att Christina Persson fick 
50 000 kronor i ersättning efter 
stroken och lika mycket efter can-
cern från sin medlemsförsäkring i 
Folksam.

Pengarna kom från den sjuk- 
och efterlevandeförsäkring som 
medlemmar i Transport kan betala 
extra för att få. Den ingår alltså inte 
i grundskyddet, och du kan välja 
bort den genom att tacka nej. Gör 
du inte det ingår tillägget automa-
tiskt i försäkringen genom så kallad 
negativ avtalsbindning, som mött 
en del kritik.

I sjuk- och efterlevandeförsäk-
ringen ingår, förutom ersättning 
vid vissa diagnoser som stroke och 
bröstcancer, även ersättning vid 
arbetsoförmåga och dödsfall av 
make/maka, registrerad partner 
eller sambo.

Lär dig mer
Läs mer på folksam.se/forbund/
transport eller ring bolagets kund-
tjänst tel 0771-950 950.
Transports lokala avdelningar svarar 
också på frågor om försäkringar 
(gå in på transport.se och klicka på 
Avdelningar).
Kolla även på jobbet, kanske har 
du en försäkringsansvarig, utbildad 
inom Transport.

Christina Persson fick 50 000 kronor 
från en sjuk- och efterlevandeförsäk-
ring Transportare kan betala extra för. 

Flera valda
Många Transportarbetare har valts 
in i de politiska församlingarna i 
Sverige. I förra numret av Transport-
arbetaren kunde du läsa om Niklas 
Strand (V) som kandiderade till Re-
gion Västmanland, han kom in. Det 
gjorde också Madelene Amberman 
(S), som kandiderade till Kommunfull-
mäktige i Mönsterås. 
Bäst på att få in kandidater var 
Transport i Västerbotten. Där valdes 
fem medlemmar in i olika kommun-
fullmäktige för Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet.

Roger Oskarsson jobbar med regum mer-
ing och är vald till kommunfullmäkt ige i 
Malå för Socialdemokraterna. 
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Miljöarbetare. Någon vill ha 
en stinkande soptunna tömd 
direkt efter helgen. Grannen 
fyller i stället sitt kärl och begär 
hämtning efter flera veckor. I 
ett villaområde i Helsingborg 
fortsätter kunderna att själva 
bestämma när sopgubben ska 
komma.

Text Lena Blomquist

– Ur mitt perspektiv som chaufför 
ser jag inga problem. Jag får min 
runda i datorn inför varje dag, säger 
Pierre Mollestam.

Han är pionjären som hämtar 
villaägarnas sopor just den dag de 
vill ha tunnan tömd. Försöket i Ma
ria Park i Helsingborg fortsätter till 
årsskiftet. I dagarna sätter intervju
er i gång med invånare, chaufförer 
och andra inom renhållningsbolaget 
NSR.

– Än så länge är det väldigt posit
ivt, säger Björn Jacobsson ITchef på 
bolaget.

Ok, medger både han och Pierre 
Mollestam: Tekniken har strulat 
ibland, men annat har de inte vän
tat sig när det handlar om det första 
större försöket i Europa.

SÅ HÄR FUNKAR sophämtningpåbe
gäran:

Villaägaren drar i ett reglage 
på sopkärlets lock när hen vill ha 
tömning. Datachipet sänder en 
signal till ett planeringsprogram på 
miljöföretaget. Och inom 24 timmar 
finns Pierre Mollestam på plats med 
sopbilen.

Betyder det inte mer sopbilskörande i 
området?

– Det är klart … jag är ju där varje 
dag. Men jag kommer snabbt där
ifrån också, svarar Pierre Mollestam.

– Vi ska jämföra antalet körda mil, 
antalet hämtningar och tiden bilen 
rullar, säger Björn Jacobsson som 
också räknar med att kunderna i 
försöksområdet sorterar bättre och 
i många fall beställer hämtning mer 
sällan än de hade tidigare,

Hur tror du att försöket med sop-
hämtning på beställning kommer att 
sluta?

– En fortsättning kan vara att se 
över taxan, så att kunderna faktiskt 
betalar för hur ofta de får hämtat. 
Ett annat alternativ är att vi lär oss 
hur folk vill ha det och bygger våra 
hämtningsscheman utifrån detta., 
säger Björn Jacobsson.

Transportarbetaren återkommer 
med frågan en bit in på nästa år. 

Här väljer kunden när 
sopgubben kommer

AKTUELLT

2,5 %
ökade lönerna i Sverige med under 
första halvåret, jämfört med samma 
period i fjol.

Källa: Medlingsinstitutet

Statliga miljoner för 
fler cykelvägar
Stadsmiljö. Nya cykelvägar och 
utbyggd kollektivtrafik får stat
ligt stöd. Trafikverket delar de 
närmaste fem åren ut samman
lagt 825 miljoner kronor till tolv 
kommuner som bygger för att 
fler ska cykla och åka kollektivt. 
För att få bidrag måste kommun
erna lova antingen åtgärder 
som ökar andelen miljömässigt 
hållbara transporter – eller att 
bygga bostäder.

Stadsmiljöavtal heter uppgör
elserna mellan staten och de 
tolv kommunerna. De är: Borås, 
Eskils tuna, Helsingborg, Hudik s
vall, Lidingö, Linköping, Nacka, 
Solna, Stockholm, Söderhamn, 
Ängelholm och Östersund.  I stör
re projekt är även landstingen 
med. LB

Farligt att jobba vid 
Förbifart Stockholm
Åkeri. Ungefär år 2026 är det 
meningen att lastbilar och an
nan trafik som passerar Stock
holm ska slippa Essingeleden. 
Men senast i mitten av septem
ber upptäckte Arbetsmiljöverket 
nya allvarliga brister vid bygget 
av Förbifart Stockholm. Den tra
fikled som ska gå från Kungens 
kurva i söder till Häggvik norr om 
Stockholm. 

Problemen finns i två tunnlar 
som ska ansluta leden till E18. 
Kritiken från Arbetsmiljöverket 
handlar om att utrymningsväg
arna är bristfälliga, att skyltning
en inte räcker och att räddnings
kamrarna är för få. Myndigheten 
hittade också en omärkt contai
ner med sprängmedel.

”Bristerna håller på att åtgär
das”, lovar projektchefen Johan 
Brantmark, enligt TT. Annars 
kan arbetet stoppas och böter i 
miljonklassen utdömas. LB

Åtgärda bristerna, annars stoppar vi 
arbetet, säger Arbetsmiljöverket.
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250 villaägare i Helsingborg bestämmer själva när de vill ha soptunnorna tömda. 
Inom 24 timmar finns Pierre Molleskog på plasts med sopbilen.

Tidningsbud. I 44 år delade en 
kvinna ut tidningar för ett av 
landets största distributionsfö-
retag. I somras, när det återstod 
tre år till pensioneringen, fick 
hon sparken. 

Text Jan Lindkvist

Företaget anser att hon jobbade för 
sakta, skriver Transport i en stäm
ningsansökan till Arbetsdomstolen 
(AD). 

Facket underkänner uppsäg
ningen och kräver därför distri

butionsföretaget på 150 000 kronor 
i skadestånd.

Enligt stämningen började kvin
nan jobba som tidningsbud 1974. 
Hon hade samma bilrunda i 38 år, 
men när morgontidningarnas upp
lagor började falla gjorde företaget 
flera omorganiseringar.

KVINNAN FICK ETT annat distrikt, en 
körning där den tilldelade tiden var 
för knapp. Hon kontaktade facket, 
fick retroaktiv övertidsbetalning och 
extra tilldelad tid.

Men arbetstiden fortsatte att 
vara ett tvisteämne. I januari 2018 
omplacerades kvinnan på nytt. Till 
ett distrikt med hyreshus utan hiss. 
Till saken hör att budet har artros i 
knäna och ibland använder kryckor.

Det nya jobbet ledde till sjuk
skrivning och ny omplacering. Den 
25 maj 2018 valde distributionsföre
taget att säga upp kvinnan. En upp
sägning som facket ogiltigförklarat. 
Efter resultatlösa lokala och centra
la förhandlingar har Transport gått 
vidare med en stämning till AD.

Sparkat tidningsbud till AD
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Flyg. Nu kommer nya larm om 
förhöjda haltar av det giftiga 
ämnet PFAS i grundvatten och 
brunnar. PFAS finns bland annat 
i brandsläckningsskum och höga 
halter har uppmätts nära flyg-
platser. Den här gången är det 
Visby som granskats.

Text Jan Lindkvist

– Ännu har inga studier gjorts 
på markpersonal som exponeras 
för skum, säger Dan Holmberg, 
regionalt skyddsombud (RSO) i 
Transport.

PFAS är en grupp om mer än 
3 000 olika högflourerade kemikalier 
som människan framställt på synte
tisk väg. Kemikalierna är smuts och 
vattenavstötande och används i allt 
från mobiltelefoner till kläder, smink 
och pizzakartonger.

Ämnet är långt ifrån ofarligt. 
En undergrupp, PFOS, förbjöds i 
EU efter indikationer på att det är 
cancerframkallande och kan ge 
leverskador. Efter det har industrin 
fortsatt ta fram mängder av nya va
rianter av samma ämne, där ingen 
vet hur hälsovådliga de är.

PFASkemikalierna har det ge
mensamt att de är ytterst svårned
brytbara i naturen. Erfarenheter 
tyder på att vissa av PFASäm
nen aldrig bryts ner. Studier har 
visat på förhöjda halter i blodet på 
människor. Men också på isbjörnar 
i Arktis.

I Sverige har flera vattentäkter 
fått stängas när halterna överskri
dit EU:s gränsvärde. Brunnar och 
vattendrag nära flygplatser har visat 
sig vara extra utsatta.

HÄR ÄR BOVEN det släckningsskum 
som räddningstjänsten använder vid 
återkommande övningar. Flygplat
ser som pekats ut är bland annat 
Ronneby, Arvidsjaur och nu senast 
Visby.

Om PFAS som finns i skummet 
kan läcka ut i grundvattnet, hur är 

det då med Transports markpers
onal som bemannar räddningsbil
arna? Och för väktare som också 
kan ha brandskyddsuppgifter? Hur 
exponerade är de? Har det tagits 
blodprover?

Transports RSO Dan Holmberg 
säger:

– Såvitt jag vet har det inte gjorts 
några sådana studier. Det är heller 
ingen fråga som blivit prioriterad i 
vår egen skyddsorganisation. 

FÖR TRE ÅR sedan tog vatten och 
avloppsföretagens branschorga
nisation, Svenskt Vatten, fram en 
rapport om PFAS. I den rekommen
deras regeringen att driva på inom 
EU för ett förbud mot högflorerade 
ämnen i konsumentprodukter.

I rapporten intervjuas Åke Berg
man, professor i miljömedicin vid 
Stockholms universitet, om PFOS 
och en annan variant, PFOA. Det 
är två PFASämnen där riskerna är 
kända.

Han sade då:
– Tyvärr är båda substanserna 

extremt stabila och bioackumuleras 
genom bindning till proteiner som 
förekommer bland annat i blodet. 
Därför uppnås hos exponerade 
pers oner en hög halt av dessa ämn
en i just blodet.

– Allt mer forskning tyder på att 
PFOS orsakar testikel och njurcan
cer liksom skador på levern, nedsatt 
immunförsvar och hormonrubbing
ar hos människor.

Bergman fick också frågan om vad 
samhället vet om hälsoriskerna med 
de nya varianter av högfluorerade 
ämnen som lanseras i snabb takt.

– Mycket lite, tyvärr, svarade han.
En undersökning av privata 

brunnar kring Visby flygplats visar 
att 35 ligger över EU:s så kallade 
åtgärdsgräns på 90 nanogram per 
liter vatten. En diskussion pågår 
om att sänka gränsvärdet kraftigt 
och betydligt fler brunnar kan då 
hamna över ribban.

Nytt larm om gift 
på flygplatser

Valet är över  men ändå inte. Partierna har ännu 
inte positionerat sig. Men politik sägs ju vara det 
möjligas konst …

Trots medias och framför allt tv:s totala mobb
ning av vänsterblocket – där man kunde ha tre 

inslag med Ebba Busch Thor under en sändning, där Annie 
Lööf fick smågulliga frågor och där Centerns ”framåt”affischer 
sedan panorerades – gjorde Socialdemokraterna en smått sensa
tionell uppryckning mot slutet. 

Att ingen kan regera med SD fram
står som alltmer tydligt. Gruppledaren 
Mattias Karlssons Fbinlägg om att ”segra 
eller dö”, visar hur sekteristiskt partiet 
egentligen är.

I boken Det svenska hatet skriver jour
nalisten Gellert Tamas om hur linjerna går 
från det nazistiska Nordiska Riks partiet, 
via kriminella skinnskallar till starten av 
SD i slutet av åttiotalet. Inga andra av de 
nordiska populistpartierna har den bak
grunden och därför vill inget parti  samarbeta med SD.

Större delen av SD:s väljare är nog inte medvetna om detta. 
De jag känner är ändå bra personer som bara ville ha en för
ändring. Där tror jag Socialdemokraterna har en läxa att lära då 
många SD:are tidigare röstat på dem.

”SOSSEADELN” ÄR ETT känt begrepp. Den fungerar ungefär som 
den vanliga adeln. Men här håller man ihop från SSU och framåt 
tills man eventuellt når en statsrådspost. I vissa fall går den också 
i arv och medlemmarna är i princip ”onåbara” för en större 
allmänhet.

Jag har råkat på detta många gånger då jag försökt debattera 
med olika ministrar, exempelvis om hur det kommer sig att 
arbetare tjänar 40 procent mindre i snitt än tjänstemän. De som 
det varit svårast att föra ett resonemang med är Mona Sahlin, 
Thomas Östros och SvenErik Österberg. På senare tid har även 
Tomas Eneroth utmärkt sig. Han ville inte svara på de frågor jag 
hade för en annan tidning om transportbranschens framtid.

En som dock håller måttet är Stefan Löfven. En statsman och 
samtidigt en vänlig själ. En svetsare och beläst fackförenings
man som vet hur man löder ihop politiken.

Att tv föredrar att filma honom i de sämsta 
vinklarna kan han nog leva med. Uppenbart 
är att han har lättast att arbeta i motvind. 
Den motvind vi arbetare känner så väl. När 
vi gjort allt, när armarna värker i snöglopp 
och snålblåst  då måste vi göra lika mycket 
till. 

Att saker skulle gå lätt är mer främman
de för oss. Därför var det inte konstigt 
att Löfven, mitt i hyllningarna under 
valnatten sa.

 Ni vet att jag pallar inte sånt här …

Shit news
David Ericsson

Toppen & botten
 All den integration som lyck-

ats med de hundratusentals 
invandrare som är med och 
bär upp det svenska samhället.

 Brottslighet och den integra-
tion som misslyckats.

David Ericsson är författare 
och lastbilschaufför.

När vi gjort 
allt, när arm
arna värker i 
snöglopp och 
snålblåst – då 
måste vi göra 
lika mycket till.
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branten ner mot vattnet sticker oljecister
nerna upp som stora svampar ur jorden. 
Här, vid Bergs oljedepå, utkämpar Nacka 
kommun och Circle K en bitter strid om 
marken.

Det är samma sorts kamp som förs på 
många andra håll i Sverige. Politiker av 

olika partifärger vill få bort hamnmagasin, 
tunga maskiner, buller och i stället bygga 

bostäder på kajerna.
På andra sidan viken, bara några kilometer från 

Bergs oljedepå, ligger Louddens oljehamn, med OKQ8 och Pre
em som hyresgäster. De är redan uppsagda. Om 15 månader ska 
verksamheten avvecklas. Eller skulle. Största kunden, OKQ8, 
har begärt uppskov.

– Det är korkat att lägga ner Loudden. Försvinner även Bergs 
oljehamn blir det katastrof. Vem vill ha massor av fler tankbilar 
på vägarna? Jag fattar inte hur politikerna tänker. Fast jag är ju 
bara hamnarbetare.

MIKAEL ARNEWING LER försiktigt. Han är anställd i Stockholms 
Hamnar, klubbordförande för Transport och sitter i bolags
styrelsen.

Genom åren har Arnewing noga följt turerna när Stockholms 
hamnkarta ska ritas om. Han anser att Louddens öde beseglades 
redan för 30 år sedan. Genom en tankbilsolycka vid Norrtull.

Under åren som följde växte kritiken mot tankbilarna som 
rullade förbi Östermalm. 1998 togs beslutet att lägga ner Lo
udden och i stället satsa på bostäder. När rivningen och saner
ingen är klar ska området ingå i den nya stadsdelen, Norra 
Djurgårdsstaden.

Avvecklingen sköts upp i omgångar, men den 31 december 
2019 var det stopp. Då ska OKQ8, Preem och de andra aktörerna 
ha lämnat området.

Om bara 18 månader flyttas Stock
holms containerhamn till Norvik, sex 
mil söderut. Samtidigt vill politikerna 
lägga ner Stockholms båda oljehamn
ar. Tvärtemot alla politiska visioner 
kommer flyttkarusellen att leda till 
ökad lastbilstrafik.
Text JAN LINDKVIST  Illustration MATTIAS KÄLL

FOKUS FRAMTIDEN
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Historisk har det funnits flera olje
depåer vid inseglingen mot Stockholm, 
men de har lagts ner en efter en. I dag 
finns bara två kvar.

I Berg har Nacka kommun jobbat i flera 
år för att sparka ut Circle K, som driver 
depån. Kommunens mål var ursprung
ligen att få bort oljebolaget till den 31 
december 2018, det vill säga om tre må
nader. Fast Circle K sprattlar emot och har 
vunnit en viktig rond i domstol.

Vad händer om båda oljehamnarna 
läggs ner inom ett par år? Stockholm är 
en av de snabbast växande regionerna i 
Europa. Varifrån ska drivmedlet till alla 
bilar komma?

Frågan har stötts och blötts – utan 
att politiker, oljebolag och myndigheter 
kunnat enas om en lösning.

SÖDERTÄLJE HAMN PEKAS UT som ett 
alternativ. Här finns en oljedepå, men det 
skulle innebära en fem mil längre resa – 
tur och retur – jämfört med Loudden eller 
Bergs oljedepå. I en prognos bedömdes 
Södertäljealternativet skapa 70 000–
80 000 tankbilstransporter varje år. 

I ett annat scenario beräknas tankbils
frakterna öka med uppåt 250 procent i 

regionen – tvärtemot alla politiska krav 
på färre tunga transporter. Riskökningen 
bedöms bli i samma storleksordning, när 
tankbilar ska ut i den infarktliknande 
Stockholmstrafiken.

I kalkylerna finns också en helt ny olje
depå, någonstans norr om Stockholm. Ett 
sådant bygge kostnadsberäknas till minst 
300 miljoner kronor och skulle minska de 
tillkommande tankbilstransporterna rejält.

Men någon ny depå är inte på gång. 
Inte ens på ritpapperet.

HUR TÄNKER OLJEBOLAGEN? Varifrån ska 
de köra bränslet till Stockholm den dag 
depåerna är borta?

Andrea Haag är direktör för ”hållbarhet 
och nätverk” på OKQ8:

– Som det ser ut nu har vi inlett en dia
log med Stockholms stad om uppskov. Vi 
är för bostäder på Loudden, på sikt. Men 
vi är också för en ordnad omställning. 

År 2025 är Förbifart Stockholm klar och 
då kan förutsättningarna vara annorlunda.

– Dessutom ska länsstyrelsen utreda 
regionens bränsleförsörjning. Trygg bräns
leförsörjning är ett riksintresse. Ett par års 
fortsatt drift på Loudden vore att föredra.
Den dag OKQ8 lämnar Loudden, vilka depå
er är då aktuella? Södertälje?

– Vår struktur är anpassad för Loudden. 
I dagsläget är inte Södertäljedepån och 
hamnen anpassad för att kunna hantera 
vår typ av fartyg. Det finns heller inte de 
miljötillstånd som skulle krävas.

I BERG FORTSÄTTER slaget om oljehamnen i 
domstol. När kommunen sagt upp tomt
rättsavtalet startade oljebolaget två olika 
processer. Circle K hävdade dels att avtalet 
sagts upp fel sätt, dels att kommunen 
saknar grund för uppsägningen.

Bolaget förlorade tvisten om själva 
uppsägningsproceduren. Men i Mark och 
miljödomstolen blev det seger. Rätten 
kom fram till att Nacka kommun inte 
hade tillräckliga skäl för att häva kon
traktet.

Kommunen har överklagat och i 
november ska frågan prövas i Mark och 
miljööverdomstolen.

Håkan Svanberg, talesperson på 
Circlek, säger:

– Vi förstår mycket väl att det behövs 
bostäder i Stockholmsregionen. Men 
drivmedel är också ett  samhällsintresse. 
Regeringen har uttryckt stor oro för 
energi försörjningen och gav länsstyrelsen 
i uppdrag att utreda frågan.

– I regeringsuppdraget står det: ”En 
väl fungerande drivmedelsförsörjning 
i Stockholmsområdet är inte bara av 
regional betydelse utan även av nationell 
betydelse”. Vår uppfattning är att Bergs 
oljedepå behövs för att klara den framtida 
försörjningen.

Circle K vann i Mark och  miljödomstolen, 
vad händer om det blir förlust i nästa 
instans?

– I så fall är vi i beredda att gå hela 
vägen, med överklagan till Högsta 
domstolen. Skulle vi förlora och Bergs 
oljedepå läggs ner blir det distribution 
ändå. Fast de närmaste orterna blir Gävle, 
Norrköping och Västerås. Det kommer att 
påverka tillförlitligheten i leveranserna. 
Flera bedömare pekar på Södertälje. Är det 
ett alternativ?

– Lite går att ta därifrån, men för större 
mängder måste depån byggas ut. Tillstånd 
för att bygga ut tankkapaciteten i Söder
tälje saknas och utfasningen av flytande 
drivmedel gör att oljebolagen inte är 

Hamnarbetare Mikael 
Arnewing tror att 
politikerna kommer 
att ångra sig den dag 
Stockholms båda olje
hamnar är nedlagda.

Södertälje

Stockholm

Nynäshamn

Loudden

Bergs oljehamn

Stockholm Norvik hamn

Södertälje hamn

Stockholms Hamnar
Ett kommunalt bolag som driver hamn-
verksamhet i Nynäshamn, Kapellskär och 
Stockholm. I eller nära själva huvudstaden 
finns kajer för containerhantering, roro- 
trafik (det vill säga gods som kommer på 
hjul) och kryssningsfartyg.

Intill Frihamnen, där containerbåtarna 
lägger till, ligger Louddens oljehamn.

Kapellskär är en roro-hamn för färjetrafik 
på Finland och Estland. Nynäshamn tar 
emot gods- och passagerarfärjor från 
Gotland, Lettland och Polen.

Bolaget i siffror:

 Omsätter 800 miljoner kronor per år.

 Nio miljoner ton gods passerar hamnar-
na varje år.

 Över 8 000 fartygsanlöp om året eller 
22 fartygsanlöp per dag.

 Tar emot cirka 250 internationella kryss-
ningsfartyg varje år.

 I snitt 30 000 färjepassagerare per 
dag.

 Har 160 anställda.

 Oljehamnen Loudden hanterar omkring 
400 000 ton bränslen per år.
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Oklart hur Stockholm ska 
lösa bränsleförsörjningen

beredda att ta den sortens investeringar.
– Bolagen har tydligt uttalat att man 

kommer att gå till ställen där man redan 
har depåkapacitet. För vår del är det Gäv
le och Norrköping. OKQ8 finns i Västerås. 
Mälaren är en dricksvattentäkt för två, tre 
miljoner människor, där kommer tank
båttrafikens i så fall att öka kraftigt.
Vad tycker Circle K är en rimlig lösning för 
energiförsörjningen?

– På Loudden kan det, efter en av
veckling av depån, byggas cirka 10 000 
bostäder. Vid Bergs gård ungefär 2 000. 
Jag säger: bygg på Loudden då, och behåll 
Bergs oljedepå. Så klarar vi både bostads
behovet och försörjningen av drivmedel. 
Oljebolagen samarbetar redan och vi har 
kapacitet på Bergs att ta över volymerna 
från Loudden.

I EN GRÅ BARACK vid Frihamnen för bereder 
sig hamnarbetare Mikael Arne wing för ett 
nytt jourpass. Han ingår i en liten service
grupp som förtöjer fartyg och rycker ut – 
dygnet runt – om det uppstår problem.

Han skakar på huvudet åt bristen på 
framförhållning när Stockholms hamn
karta ska ritas om:

– Sjöfarten är mer miljövänlig än last
bil. Tankfartygen har dubbelbotten och 
ingen båt har gått på grund sedan Dacke
fejden. Politikerna pratar om att mer gods 
ska gå på sjön, jag tror att de kommer att 
ångra sig.

Om några år väntas Storstockholm 
ha tre miljoner invånare. Hur ska 
de få drivmedel? Frågan oroar även 
försvar et och statliga myndigheter.

Text Jan Lindkvist

I februari 2018 gav regeringen länsstyrel
sen i uppdrag att utreda Stockholms 
drivmedelsförsörjning. Då hade även 
försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) rea
gerat över att huvudstaden var på god väg 
att skrota cisterner och stora bergrum, 
som är en del av landets beredskapslag
ring av bränslen.

Länsstyrelsen ska lämna sin rapport till 
regeringen senast den 13 december 2019. 
I praktiken ett par veckor innan oljebola
gen skulle ha lämnat Loudden, enligt de 
ursprungliga planerna.

STAFFAN FORSELL ÄR projektledare på 
länsstyrelsen i Stockholm och håller i 
utredningen:

– Det finns ingen riktigt bra lösning på 
problemet och tidplanen går inte ihop. I 
Sverige är det oljebolagen som har ansvar 

för beredskapslagringen och det är bo
lagen som ska hitta nya lösningar för att 
tillgodose konsumenterna.

– Hittills har intresset varit svalt, kan 
man väl säga. Den enda aktör som flyttat 
från Loudden är ST1, som nu finns i 
Sö  dertälje. Södertälje hamn har på 
eget initiativ sökt och fått nya utökade 
miljötillstånd, men ingen kan tvinga olje
bolagen dit.

STAFFAN FORSELL KONSTATERAR att de stora 
oljebolagen har egen kapacitet i Norrkö
ping, Västerås och Gävle. Mycket talar för 
att stockholmarnas drivmedel kommer 
att tas därifrån – om Loudden och Bergs 
oljedepå avvecklas.

– Jag vill inte spekulera i det. Totalför
svaret kom in sent i processen och det 
komplicerar frågan. Samtidigt förstår vi 
kommunerna, som har ett stort behov av 
nya bostäder. I de här fallen handlar det 
om många bostäder, det måste länsstyrel
sen beakta i det långsiktiga perspektivet.

– Vår ingång i det här har i alla fall varit 
att vi behöver en ny struktur för bräns
leförsörjningen innan den gamla kan tas 
bort.

Bergs oljehamn byggdes 1958. Efter det 
har bostäderna krupit allt närmare. Nu vill 

politikerna i Nacka få bort oljedepån.

BERGS  
OLJEHAMN
En industrihamn i 
Nacka som sedan 
starten 1958 drivits 
av oljebolaget 
Circle K, som tidi-
gare hetat Statoil 
och Esso. Här tar 
 bolaget emot tank-
fartyg och lagrar 
flytande bränslen, 
som sedan går ut 
med tankbil.
Omkring 
1 000 000 ton 
drivmedel  hanter as 
årligen. Bolaget 
skrev ursprungligen 
ett 60-årigt hyres-
avtal med Nacka 
kommun. Den 
första hyresperiod-
en löper ut den 31 
december 2018.
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SNART KOMMER  FÖRSTA BÅTEN
… och med den en kraftig ökning av la stbilstrafiken

På toppen av ”Mount Norvik” är det  
vind stilla. Om 18 månader ska hela  berget, 
tre miljoner kubikmeter granit, vara 
 borta. Liksom den 104 ton tunga bull
dozern som kravlat omkring på  toppen.
Text JAN LINDKVIST

– Vill du köpa bergmassor eller grus är 
det bara att hojta till. Vi har en egen kros
sanläggning här, säger han med glimten 
i ögat.

Hamnbygget ska pågå i tre och ett halvt 
år och nu är det halvtid. Uppifrån berget 
– döpt till Mount Norvik av byggfolket 

Magnus Sjöberg är ingenjör och über 
entusiastisk projektledare för Stockholms 
nya containerhamn, på Norviksudden 
söder om Stockholm. Han gillar tunga 
maskiner.

Och här finns de i överflöd. Monster
dumprar och grävmaskiner som tar 15 
ton gråberg i skopan.

– Normalt används de i gruvindustrin i 
Norrbotten. Titta på caterpillarn! Den är 
gpsstyrd, det är därför bergstoppen är så 
plan. Visst är den häftig! Det finns visst 
bara en i hela Sverige.

Magnus Sjöberg guidar vant genom 
megabygget som ska kosta bortåt fyra 
miljarder kronor, inklusive en kort järn
vägsanslutning till Nynäsbanan.

I MAJ 2020 – om bara 18 månader – väntas 
första båten till Norvik. Det är svårt att ta 
in. Vi skumpar fram mellan stenblocken, 
längs det som ska bli tågräls. Den breda 
rangerbangården skär rakt igenom en 30 
meter hög bergsrygg och dynamitsalvorna 
har skapat långt mer schaktmassor än vad 
hamnbygget kan svälja.
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Magnus Sjöberg, projektledare för 
Norviksbygget, gillar tunga maskiner. 
Caterpillarn väger 104 ton och används 
för att hantera de enorma bergmassor 
som sprängts loss under markarbetena.

HAMNFAKTA
 Norvik blir en 

helt ny godshamn, 
strax norr om tät-
orten Nynäshamn. 
På sikt hoppas 
ägarna, Stockholms 
Hamnar AB, nå 
500 000 contain-
rar per år.

 Inom sjöfarten 
används både 20- 
och 40-fotscon-
tainrar. När man 
talar om gods-
volymer används 
ofta begreppet 
TEU- enheter. TEU 
står för Twenty- 
foot Equivalent 
Unit, alltså en 
20- fotscontainer.

Så här ska Stockholms nya containerhamn, Norvik, se ut när den är färdigbyggd år 2020. I 
förgrunden ligger roroläget. Bakom syns containerkajen och upplagsytor för bulkgods.
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– pekar Magnus Sjöberg ut platsen för 
rorofärjorna. Alltså båtarna där godset 
kommer på lastbil eller trailer.

Arbetet med kajen är i full gång. På ett 
avsnitt har långa rör – sju, åtta decimeter 
i diameter – borrats ner till berggrunden. 
De står på rad och ska fyllas med armerad 

betong och bära upp kajen i ytterkant.
Söder om roroläget ligger container

terminalen. Två spårbundna kranar och 
åtta grensletruckar ska hantera uppåt 
100 000 containrar, eller rättare sagt 
TEUenheter (se faktarutan längst till 
vänster).

– Till en början räknar vi med den 
volymen. Men tanken är att den ska växa. 
Nästa etappmål är 300 000 TEUenheter. 
På sikt 500 000, säger Sjöberg.

I ett första skede flyttas en del av da
gens rorotrafik från Nynäshamns hamn 
till Norvik. Den containerhantering som 
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sker i Frihamnen i Stockholm styrs över 
helt till Norvik. Det handlar i nuläget om 
ungefär 60 000 containrar per år.

Magnus Sjöberg säger:
– I första hand ska Norvik försörja den 

växande Stockholmsregionen med varor. 
Det betyder gods in och inte så mycket ut. 
Men jag vet att man tittar på nya möjlig
heter, exempelvis att lasta ut träprodukter 
från Mälardalen. Sådant går ju också i 
container numera.

Som projektledare har han koll på det 
mesta. Norvik ska inledningsvis inte satsa 
på automatiserad stuveriverksamhet, 
förklarar han.

Fast krankörningen är speciell. Hamn

arbetarna kommer inte att sitta i hytten, 
utan på kontoret. Kranen styrs med hjälp 
av spakar vid skrivbordet och ett halvdus
sin bildskärmar.

– Det är en otrolig förbättring av 
arbets miljön. Man slipper klättra upp  
i kranen, slipper sitta med nacken nedåt
böjd i timmar. Och man får jobbarkompi
sar omkring sig!
Vem får de nya ”kontorsjobben”?

– Det blir hamnarbetarna, intygar 
Sjöberg.

NORVIK ÄR EN omdebatterad satsning. Till
skyndarna anser att hamnen är nödvändig 
för att frigöra mark för bostäder i Stock

holm och för att möta ökad efterfrågan på 
sjötransporter. I det ingår att kunna ta in 
större fartyg. 

Kommunerna och många boende på 
Södertörn oroar sig för mer tung trafik 
och andra Östersjöhamnar befarar hårda
re konkurrens.

Från Frihamnen – dit containrarna 
kommer i dag – är det bara tre, fyra kilo
meter till Stockholms mittpunkt. Från 
Norvik är det 60 kilometer.

Det innebär att flytten till Norvik 
automatiskt kommer att generera många 
fler lastbilsmil. I prognoserna räknar 
Stockholms Hamnar med 350 000 
lastbils transporter årligen, när Norvik är 
fullt utbyggt. Det motsvarar 960 lastbilar 
per dygn.

NYA STORA BYGGPROJEKT väcker ofta 
protester och Norvik överklagades ända 
upp i högsta instans. När det kommuna
la bolaget Stockholms Hamnar till slut 
fick tillstånd att bygga hamnen fanns ett 
förbehåll med i beslutet från Mark och 
miljööverdomstolen.

Innan domstolen bestämmer exakt vil
ka villkor som ska gälla för transporterna 
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” Det är en otrolig förbättring av arbetsmiljön. 
Man slipper klättra upp i  kranen, slipper sitta 
med nacken nedåtböjd i timmar. Och man får 
jobbarkompisar omkring sig!”

 Magnus Sjöberg om att kranförarna
 flyttar ut från hytten och in på kontoret.

Utsikt från ”Mount Norvik”. Det låd
formade huset ska bli hemvist för tullen.
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till och från Norvik fick bolaget 18 måna
der på sig att redovisa vilka åtgärder som 
kan göras för att minska störningarna.

Den fristen har löpt ut. Den 23–24 
oktober ska Stockholms hamnars förslag 

till lösning prövas i Mark och miljödom
stolen. 

I utredningen försvarar Stockholms 
Hamnar etableringen och skriver att 
störningarna inte uppstår vid själva ham
nen – utan längs vägarna. Och vägarna är 
statens ansvar. Eller kommunernas.

VÄGARNA TILL NORVIK är ett kapitel för 
sig. Den stora pulsådern – väg 73 mellan 
Stockholm och Nynäshamn – är utbyggd 
till motorväg nästan hela sträckan. Men en 
del av hamntrafiken ska söderut, via Sö
dertälje. Och då finns två tvärförbindelser 
som båda behöver byggas ut. Helst i går.

En rad tunga remissinstanser håller 
inte med om att Norvikstrafiken bara 
är väghållarnas huvudvärk. De flesta 
anser att hamnbolaget ska vara med och 
betala för bullerskydd och andra åtgärder. 
Hamnen kan också ta ut avgifter för att 
styra över gods till trafikslag med mindre 
miljöpåverkan, anser flera tyckare.

ETT RADIKALT FÖRSLAG går ut på att Stock
holms hamnar startar en båtpendel från 
Norvik till Södertälje och vidare in till 
centrala Stockholm. Gods ska då lastas om 
till mindre båtar.

Förslaget sätter sökarljuset på hela den 
stora hamnrokaden som Stockholm är 
mitt uppe i. I spåren av klimatdebatten har 
flera riksdagspartier gått ut hårt med att 
mer gods måste läggas över på järnväg – 
men också på sjöfarten. Kustlinjer och inre 
vattenvägar pekas ut som möjliga alterna
tiv för att minska lastbilstransporterna.

Men förutsätter inte det i så fall att 
det finns centrala hamnlägen? Alltså 
containerhantering och oljedepåer som 
inte ligger många mil från tätorterna 
där människorna, som ska konsumera 
varorna, bor?
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Johan Castwall, vd i Stockholms Hamnar, utgår  
från att Loudden kommer att stängas planenligt,  
den 31 december 2019.

Text Jan Lindkvist

– Så kommer det att bli. Avvecklingen har redan börjat. Fast 
det kommer inte att vara sanerat och klart till dess. Vi räk
nar med att det blir en saneringsperiod på ett och ett halvt 
år, innan man kan börja förbereda för kontor och bostäder.
Vart ska Louddens bränslevolymer ta vägen?

– Den mängd vi hanterar i dag kan Södertälje hamn ta 
hand om, med den utrustning och de tillstånd som redan 
finns. Om även Bergs oljedepå läggs ner, så kan Södertälje 
klara det också. Men då krävs en del investeringar. Det 
finns intressenter som är beredda att satsa, förutsatt att de 
får klartecken från oljebolagen.

– Fast i slutänden är det varken vi som hamnbolag eller 
några myndigheter som bestämmer vilka vägar oljan ska 
ta. Det är en fråga för oljebolagen.
Är Södertälje en bra lösning?

– Jo, jag tycker att Södertälje är alldeles utmärkt. Ham
nen ligger relativt nära Stockholmsområdet och insegling 
där båtarna tar sig in hela vägen. På sikt kommer också 
Förbifart Stockholm som underlättar lastbilstransporterna.  
Fast det blir betydligt fler tankbilsmil än i dag …

– Ja, något fler. Men det säkerhetspolitiska läget har 
inneburit nya argument. Det är inte vettigt att ha oljede
påer så nära Stockholm, med så lång insegling som det är. 
Dessutom ligger båda depåerna nära varandra, vilket inte 
heller är bra ut säkerhetssynpunkt.

– Tankbilarna från Loudden passerar nära inpå bostäder, 
det är inte optimalt. Jag tror att om politikerna skulle ha 
avgjort Louddens framtid i dag, 2018, så skulle beslutet ha 
blivit detsamma.
I Norvik pågår en diskussion om trafiksituationen. Hur ser du 
på den?

– Jag är inte så bekymrad. Det finns ett bra vägsystem ner 
till Norvik, från Stockholm. Det saknas en bra tvärförbin
delse över Södertörn, men den kommer att byggas på sikt.

– Vi som är aktörer i Norvik har olika roller. Stockholms 
Hamnar investerar miljarder i ny hamninfrastruktur. 
Trafikverket har ansvaret för att säkerställa att vägarna och 
trafikmiljön är bra.
Norvik kommer att leda till fler lastbilstransporter, anser 
kritikerna. Vad säger du till dem?

– Den nya hamnen kommer att locka till sig gods som i 
dag lossas i hamnar på syd och västkusten, och går med 
lastbil till Stockholm. Det kommer att resultera i färre 
långväga lastbilstransporter.

Samma argument använder Stockholms hamnar i Mark 
och miljödomstolen. Där konstaterar Naturvårdsverket att 
det inte finns någon studie som visar att andra delar av 
landets vägnät kommer att avlastas.

”Avvecklingen 
har redan börjat”
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Avvecklingen av Loudden har  
redan börjat, säger Stockholms  

Hamnars vd Johan Castwall.

När Norvikshamnen 
är klar flyttas con
tainertrafiken från 

Frihamnen, som lig
ger nära Stockholms 

innerstad. Kvar blir 
kryssningsbåtarna.
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Inget jobb? 
Skyll dig själv!

I din doktorsavhandling pekar du på en 
hårdare ton och hävdar att samhällets 

ansvar har minskat medan individens ökat. 
Hur märks det?

– Jag ser en förskjutning mot mindre 
social trygghet efter 1990-talskrisen. Ton-
läget och ambitionen i politiken handlar 
i allt större utsträckning om individens 
skyldigheter och ansvar. Tanken är inte: 
Nu har jag förlorat jobbet, vilka rättig-
heter har jag då, i kraft av mitt medbor-
garskap? 

Arbetsförmedlingen, som du särskilt 
tittat på, styrs av politikernas riktlinjer. 

Hur syns förändringen i arbetsförmedlarnas 
arbete? 

– Betoningen har hamnat på krav, kon-
troller och sanktioner, att individen ska 
vara aktiv i sitt jobbsökande. Frågan om 
arbetsmarknaden är tillräckligt öppen för 
alla ställs inte. En individ med små möj-
ligheter riskerar därmed att hamna i en 
svår ekonomisk situation. Glappet mellan 
dem som har och inte har jobb har ökat.

Personer som inte klarar av kraven på 
grund av funktionshinder eller arbets-

skador kan ju erbjudas arbete på Samhall?
– Också Samhall ställer väldigt höga 

krav på anställda i dag.

Stödet från samhället, som a-kassa och 
sjukpenning, har blivit mer villkorat, 

anser du. Vad innebär det för arbetslösa?
– Individen ska disciplineras, vara aktiv 

och göra sig anställningsbar utan att 
samhället erbjuder insatser som körkort, 
gymnasiekompetens och svenska. Arbets-
förmedlare jag talat med säger: De vi har i 
systemet är inte de som arbetsmarknaden 
vill ha. Då hjälper det inte hur många 
jobb de söker. Vi borde ge arbetsförmed-
larna verktyg till mer individuellt stöd, 
satsa mer på kompetenshöjning och 
mindre på kontroller.

Behöver vi inte krav och kontroller för 
att förhindra fusk?

– De flesta vill i grunden jobba. Varför 
ska man fuska om man erbjuds stöd som 
kan leda till jobb? Kontrollsystem slukar 
både tid och resurser.

Du ser risker med för stora åtstram-
ningar i trygghetssystemen. Vilka?

– Ökade klyftor leder till ökad splitt-
ring, segregation och utanförskap. Det 
vi ser i dag. På sikt tjänar ingen på att vi 
utarmar människor, tvingar ut sjuka på 
jobb med odrägliga arbetsvillkor, löner 
som inte går att leva på eller svartjobb. 
Att dra in ersättning gör inte människor 
friska eller mer anställningsbara. 

3 röster om arbets-
lösas ansvar:

Eva Ekström, förestånda-
re Transports a-kassa: 

– Kontrollerna har 
blivit hårdare. Arbets-
sökande ska skicka in 

sina aktivitetsrapporter 
till arbetsförmedlingen en 

gång i månaden med uppgifter om 
vilka jobb de sökt. Missar man det får 
man först en varning, sedan riskerar 
man att stängas av från ersättning 
ett antal dagar. Efter femte till-
sägelsen blir man avstängd för hela 
perioden. Det är tufft att vara utan 
jobb i dag.

Siri Steijer, liberala tanke-
smedjan Timbro: 

– Det vore bättre 
att sänka skatterna 
och låta människor 

själva spara till en egen 
buffert ifall de blir sjuka 

eller  arbetslösa. Nu får man lita på 
statens skydd och tvingas leva på 
knappa resurser, om man ens får 
bidrag. Det är jättedåligt att myndig-
heter ska ha makt att besluta över 
människors ersättning. Liberalt är att 
låta människor behålla sina pengar 
från början.

Annethe Kanto, arbets-
sökande distributions-
chaufför: 

– Jag började arbeta 
när jag var 16 år, men 

har fått artros i länd-
ryggen och svårare att ta 

tunga jobb. På arbetsförmedlingen 
får jobbsökande en handlingsplan, 
de ser till att vi gör det vi ska. Man 
borde få stöd och coachning från 
första dagen i stället, hjälp att skriva 
cv och tips om var man kan söka 
jobb på andra ställen än Plats-
banken.

1

2

3

4

Samhället har tagit ett steg tillbaka.  
Är du sjukskriven och utan jobb är det i 
hög grad ditt eget fel. Den slutsatsen drar 
forskaren Tora Nord i sin avhandling  
Arbete som rättighet eller skyldighet.
Text och foto JUSTINA ÖSTER

” På sikt tjänar ingen på att vi  
ut armar människor, tvingar ut 
 sjuka på jobb med odrägliga  
arbetsvillkor, löner som inte går 
att leva på eller svartjobb.”

7 FR ÅGOR / TOR A NORD

5

6

7 Arbetsmarknadsförsäkringen är 
alldeles för viktig för att underkastas 

politikernas nycker, tyckte Färöborna och 
införde ett nytt system. Berätta!

– Det startades vid den ekonomiska 
krisen 1992, när misstron mot politiker 
var stor. Systemet bygger på obligatorisk 
a-kassa och är skattefinansierat. Det styrs 
av arbetsgivare och fack och ersättningar-
na är generösa.

Fotnot. Tora Nords doktorsavhandling heter  
Arbete som rättighet eller skyldighet.  Föreställningar 
om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten, 
 Karlstads universitet, 2018.
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Satsa mindre på att 
kontrollera arbets-
lösa och mer på 
individuellt stöd och 
kompetenshöjning 
som körkort, gym-
nasiekompetens och 
svenska, råder fors-
karen Tora Nord vid 
högskolan i Borås.
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Här går det  inte åt skogen

ARBETSPLATS / TIMMERBIL

Sture Joelsson har 43 
år bakom ratten i olika 

 timmerbilar.
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Här går det  inte åt skogen

Chaufförsbrist, en rekordtorr sommar 
då avverkningen låg nere – och en 

skogs industri som skriker efter råvaror. 
Timmerbilarna rullar i full fart i höst.

Text och foto LENA BLOMQUIST
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ture Joelssons 
arbetsdag startade 
halv fem i morse. 
Efter drygt tre tim
mar har han hunnit 

med en första sväng 
ut till avverkningen 

Bonnskog i Hälsinge
skogarna och sedan ner till 

fabriken i Iggesund för att lossa.
– Jag kan inte köra mer än schemat, 

säger han. Kör och vilotiderna måste 
hållas. Men visst finns det hur mycket 
som helst att göra, jag tror nästan det är 
lite brist på bilar.

Transportarbetaren kliver in i hytten 
vid åkeriet i Delsbo för att hänga med 
på dagens andra runda. Sjöar i septem
berdimma, skogarnas pelarsalar och 
snickarglädjen på hälsingegårdarna är 
andlöst vackra för en stockholmare. Men 
det är inte alla dagar som chauffören ser 
det, han är för van.

DET BLIR EN resa genom skogsindustrin 
– från själva råvaran ute i terrängen till 
fabriken som gör trävaror, flis och pap
persmassa. Sture Joelsson guidar ända 

tills han lämnar över hytten till kollegan 
Jenny Kring. Men till dess ska han köra 40 
mil på landsväg och skogsväg.

Samtidigt blir det en 43 år lång färd 
från åkeri till åkeri – då Sture Joelsson 
hela tiden suttit stadigt placerad bakom 
ratten i en timmerbil. Hans yrkesliv i 
korthet berättar en del om lönsamhets
problem i skogsbranschen:

– Jag började på Skogsfrakt, som dela
des och såldes och slogs ihop till Skogs
bilen. Men Skogsbilen gick i konkurs, 
och sen blev det Holmgruppen som gick i 
konkurs, och så Heab som gick i kon
kurs … Nu jobbar jag på Hälsingegruppen, 
och branschen känns tryggare.

– Men den där tiden var tuff, för jag var 
facklig i många år och satt i bolagssty
relsen i flera företag. Det var jobbigt med 
uppsägningarna, och jag fick mycket hjälp 
av Transportavdelningen.

Sture Joelsson blev ändå kvar i yrket. 
Förklaringen är enkel:

– Dagarna går väldigt fort. Det är 
ett fritt jobb, även om det är styrt av 
färdskrivaren. 

Den reflektionen gör han lite senare på 
dagen, under den halvtimmeslånga rasten. 

Bilen har gått runt 60 000 mil. 30 000 eller 40 000 till bör den klara, tycker Sture Joelsson som själv lämnar över körning och lastsäkring till en 
ännu okänd efterträdare vid årsskiftet.

ARBETSPLATS / TIMMERBIL

SSS
Avverkning i korthet

Trädplantorna ska ut.

Gallring efter ungefär tio år. Stammar 
tas bort och de som blir kvar får växa 

till sig.

Gallring nummer två efter cirka 40 år.

Dags för slut avverkning mellan 80 och 
120 år efter planteringen. Lite högre 

stubbar sparas vid stigar, skydds zoner vid 
bäckar och intill bebyggelse kan bevara 
lite skogskänsla, hackspettarna får behålla 
sina torrakor och ett antal kulturträd som 
utmärker sig på något sätt sparas också.

Efter ett par år är det dags för mark
beredning som efter ytterligare några 

år öppnar för att plantera igen.

Källa: SCA
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4SKOGS
INDUSTRIN 
I SIFFROR

70
procent av Sverige 
består av skogsmark.

80
procent av skogs
marken brukas.

1
procent av skogen 
avverkas varje år.

25
miljarder kronor 
betalar skogsindu
strin för transporter 
varje år. Det gör den 
till landets största 
transportköpare.

Källa: Skogsindustrierna 
(gäller 2017)
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Kör och vilotidsreglerna har valt ut vilken 
parkeringsficka som blir dagens lunchres
taurang, alternativen blir färre i takt med 
att rastplatser byggs bort. Lax med kokt 
potatis och purjolökssås serveras, direkt 
ur lunchdosan som håller rätt temperatur 
efter en morgon i värmeskåpet.

VÄRLDEN SKRIKER EFTER pappersmassa, 
priset är rekordhögt. Sågverksindustrin 
kräver också mer timmer. Allt detta gör 
skogsbranschen till Sveriges största köpare 
av transporter. Det handlar om 25 miljar
der kronor per år.

– Ja, det är alltid virke som ska trans
porteras. Så är det bara, konstaterar Sture 
Joelsson.

– Det byggs hela tiden och papper gör 
vi av med. Jag tror nog att framtiden är 
ljus för den som kör virke.

När året tar slut går han själv i pension. 
Hans närmaste chef vet att det blir svårt 
att hitta en ersättare. Återväxten bland 

timmerbilsförare är sisådär. 
– Det är tufft att hitta folk. Många 

chaufförer tror nog att timmerbilsjobbet är 
fruktansvärt skitigt, säger Peter Larsson, 
verksamhetsansvarig, inne på åkeriet.

– Samtidigt vill jag ha dem som har 
några års rutin, för branschen är lite 
speciell och våra chaufförer är fruktans
värt skickliga när det är besvärligt med 
snö eller lera i skogen. Jag brukar gå på 
rykten när vi ska anställa, och personalen 
är väldigt engagerad i att få in rätt kollega.

STURE JOELSSON RATTAR på mot skogen 
med timmertravarna. Efter Ljusdal, Färila 
och Korskrogen blir det väg 310 mot Los, 
och från den ska han ta till vänster in i 
terrängen. Svängen har föregåtts av en 
handfast planering via komradion. De sex 
chaufförerna på morgonskiftet vet att det 
knappast går att mötas på skogsvägen. 
Vi väntar in kollegan på landsvägen, vid 
kanten av den närmaste raksträckan.

Med max 14 minuter att köra innan färdskrivaren kräver rast svänger Sture Joelsson in på en parkeringsficka. Han har lax, potatis och purjolökssås i lådan.

” Det är tufft att hitta folk. 
Många chaufförer tror nog 
timmerbilsjobbet är fruk
tansvärt skitigt.”

  Peter Larsson,  
verksamhetsansvarig  
på Hälsingegruppen
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På plats på trakten, eller Bonnskog som 
hygget heter, väntar Lennart Brandström 
med kranen. Han lastar Sture Joelssons 
bil med 15 ton och vagnen med 30. Det 
tar inte mer än tio minuter att få på totalt 
45 ton talltimmer. Kranföraren lägger 
över kedjorna, sedan binder chauffören 
själv fast sin last.

– Det går lätt numera, jag spänner med 
hjälp av tryckluft. När jag började var det 
handspänning som gällde, jag jobbade 
med spett och min egen vikt. Sedan fick 

jag dra efter då och då, det sker automa
tiskt nu.

Då var det också självklart att gå med i 
facket första dagen på jobbet.

Andra skillnader för en timmerförare 
i dag, jämfört med för några decennier 
sedan:

Tystare i hytten, bättre däck, automa
tisk hjälpbroms (retard), skivbromsar 
som är bättre än de gamla trumbromsar
na, farthållare och automat i stället för 
många manuella växlar. Lägg till detta 

en kollega med kranen i stället för att ha 
den på bilen och lasta själv, och dessutom 
möjligheten att sanda isiga vägar inifrån 
hytten. Telefonen har blivit ett oumbärligt 
arbetsredskap. I den levereras körordern 
som styr arbetsdagen, och med den avise
rar chauffören exakt vad han ska leverera 
till industrin.

EFTER DEN DÄR laxen och en slurk kaffe 
fortsätter lunchrasten med en promenad 
runt bilen, ”säkerhetskontroll av last, kät
tingar och däck”. Sedan blir det raka spå
ret mot Iggesunds sågverk, massafabrik 
och kartongtillverkning. Ännu ett tecken 
på att vi färdas genom skogsindustriland 
kommer i Färila.

– Där ser du Exte, där de tillverkar 
lastbärare och bindningsanordningar till 
timmerbilarna. Jag tror de är en av värld
ens största, säger Sture Joelsson.  

På sin hemsida berättar företaget att det 
i över 120 år har lyssnat på  virkesåkare 
och deras anställda. Lastförankringen har 
utvecklats med nya material, industri
ella metoder och tuffa tester, alltsedan 
timmer forslades ut ur skogen med häst 
och vagn.

Sture Joelsson tar en liten omväg runt 
Ljusdals samhälle, men ibland händer det 

Vid ankomsten till Iggesund vägs hela ekipaget. Virkesmätaren Tove Albinsson skriver ut uppgifterna som Sture Joelsson sätter in i en pärm. ”Så 
att vi får rätt betalt.”

Sture Joelssons  
arbetsgivare

 Han är anställd av Hälsingegruppen,  
ett mindre aktiebolag i Delsbo. Det 
gick med 900 000 kronor i förlust 
2017.

 Hälsingegruppen ägs av Westan 
logistik i Östersund. Vinst 5,5 miljoner.

 Westan logistik ägs i sin tur av  
Reaxcer med huvudkontor i Östersund. 
Reaxcers vinst landade på 14 miljoner 
kronor förra året.

Bilen ska vara  
fulltankad och klar 

när skiftet är slut  
och nästa chaufför  

tar över den.

ARBETSPLATS / TIMMERBIL

SKOGS
INDUSTRIN 
I SIFFROR

70 000
är anställda i svensk 
skogsindustri.

30 000
egna företagare job
bar i samma bransch. 

Källa: Skogsindustrierna 
(gäller 2017)
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Världen skriker efter trävaror och pappersmassa. 
Bra läge för åkerierna att höja priset på trans
porter? Och för chaufförerna att förhandla om 
högre lön?

Njä, lönsamhet är inget som kännetecknar åkerier 
specialiserade på timmertransporter. Konkurserna har 
avlöst varandra under decennier, även om det lugnat 
sig de senaste åren. 

Skogsbolagen avverkar för fullt igen efter en extrem 
snövinter och en torrsommar med historiskt hög risk 
för bränder. Nu saknas kapacitet på skogsåkerierna. De 
har svårt att rekrytera chaufförer. Samtidigt är efter
frågan från skogsbolagen stor. 

ÄNDÅ HAR ÅKERIERNA problem med att göra vinst eller 
ens gå ihop, säger Ulric Långberg, branschchef på 
Sveriges Åkerier. Hans förklaring är att själva skogs
industrin är ineffektiv och nyckfull – när det kommer 
till logistik och transporter.

– Sågverken och massaindustrin gör inget för att 
skogsbolagen ska kunna planera. Och det gör i sin tur 
att åkerierna får besked kvällen före var de ska lasta, 
vart de ska köra och vilket virke det gäller. De har bara 
att anpassa sig till vad Stora Enso eller Holmens eller 
något annat av storbolagen vill ha i stunden.

Detta gäller i en bransch med bilar som inte kan 
styras om till andra transporter. Med bilar som för det 
allra mesta går tomma i den ena riktningen. Priset 
som åkerierna tar ut styrs av strikta avtal, som kan ha 
legat på samma prisnivå i flera år.

Ulric Långberg har sin lösning på situationen: 
– Åkerierna och deras transportsäljare skulle behöva 

höja sina priser med minst 15 procent. Med större 
precision i logistiken behöver det inte bli dyrare för 
skogsbolagen.

MICHAEL SCHAHINE, VD på skogslogistikföretaget 
Westan, berättar att hans bolag tagit ett steg åt det 
hållet:

– Vi satte vi oss ner med några stora kunder när det 
började gå trögare. De förstod oss, och resultatet blev 
en justering av transportpriserna uppåt. Vi har också 
fått lite mer att säga till om i planeringen av transport
erna.

Men, som Michael Schahine påpekar, han talar för 
ett enda företag i en bransch som traditionellt är pres
sad från olika håll. 

Lena Blomquist

Skogsbolagen avverkar för fullt igen efter den extrema 
snövintern och torrsommaren.

Åkerierna tjänar 
inte på ruschen
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att han lossar timmer där. Intill stationen, 
som ligger mitt i centrum, finns järn
vägsterminalen där skogsråvaror lastas 
om från bil till tåg. Kommunen vill ha 
bort verksamheten och den tunga trafi
ken, och en ny terminal inom kommunen 
har diskuterats och utretts i omgångar 
sedan 1990talet.

När vi svänger österut i Ljusdal berättar 
han att den vägen var avstängd under 
sommarens skogsbränder. Chaufförerna 
fick ta en omväg, och för övrigt låg myck
et avverkning nere på grund av torkan. 
Ingen ville att maskinerna skulle bli 
 gnistan som tände ytterligare en skogs
brand.

TOTALT BRANN DET på ungefär 300 platser 
under den rekordvarma sommaren. Elden 
rasade eller pyrde i 25 000 hektar skog, en 
yta något större än Stockholm, Danderyd, 
Solna och Sundbybergs kommuner ihop. 

– På sågen i Färila ska de ta hand om 
sotveden, berättar Sture Joelsson andra 
gången vi passerar den gamla kyrkbyn 
som också är en industriort.

– Det går att använda en del av det 
brandskadade virket, bara det inte 
blandas med färskveden. Men inget sot 
får komma i närheten av massatillverk
ningen.

IGGESUND LIGGER VID kusten. Incheckning 
och vägning sker digitalt, men i en liten 
kur skriver virkesmätaren Tova Albins
son ut resultatet på papper och ger till 
chauffören som sätter in det i sin pärm. 
Totalvikten 62 ton stämmer bra: 45 ton 
last och 17 ton fordon. Sedan går det på ett 
par, tre minuter för industrins kransköta
re att lossa timmerstockarna. De kommer 
snart att förvandlas till plankor och flis.

Med tom bil och vagn stannar  Sture 
Joelsson vid pumpen strax utanför 
industri porten. Full tank: miles diesel, 
som ska minska förbrukningen och där
med utsläppen av koldioxid.

– Det blir spännande att följa hur 
skogsbranschen ska göra kring miljön. 
Eldrift är nog knappast möjligt inne i 
skogen, men ett alternativt bränsle måste 
komma.

Själv konstaterar Sture Joelsson att han 
har en levande kraft i sin bil när den är 
fullastad: 

– Jag släpper gasen i nerförs backarna 
och så rullar jag vidare av tyngden. 

Han ringer kollegan Jenny Kring. Sche
mat bygger på att kvällsskiftarna kliver 
in i hytten när morgonchauffören lämnar 
den. För henne väntar nu ett ungefär tio 
timmar långt arbetspass.

– Det bästa är att det inte är några fasta 
rutiner. Man kommer alltid ut till nya 
ställen, säger Jenny Kring, med fyra år 
i timmerbranschen och erfarenhet som 
gruschaufför före det.

Sen tar hon sin matbox och kliver in i 
hytten.

” Det blir spännande att följa 
hur skogsbranschen ska 
göra kring miljön. Eldrift är 
nog knappast möjligt inne i 
skogen, men ett alternativt 
bränsle måste komma.”

  Sture Joelsson,  
timmerbilschaufför

Skiftbyte i timmerbilen. Sture Joelsson och Jenny Kring hjälps åt att hålla hytten så fräsch det 
går trots ett dammigt skogsjobb.

ARBETSPLATS / TIMMERBIL
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Gamla rullar blir 
ettor och nollor

DIGITAL TEKNIK GÖR att biografer kan visa 
allt från direktsänd opera till att göra en 
enstaka visning av Pelle Svanslös från 
1981, eller Fucking Åmål från 1998, eller 
kanske en experimentell film som nästan 
ingen hört talas om. För den som har svårt 
att ta sig till en biograf har det blivit lätt-
are än någonsin att leta upp klassiker med 
perfekt bildkvalitet och se dem hemma i 
tv-soffan.

En onsdagskväll i september nattade 
jag barnen och startade SVT Play på min 
smarta tv. Där går det just nu att se Berg-
mans enda skräckfilm Vargtimmen.

Före filmen visas en vit text på svart 
platta som berättar att den är restaurerad 
från en 35-millimetersfilm av Svenska 
Filminstitutet. Tidigare samma vecka 
ringde jag till just Filminstitutet och Lova 
Hagerfors som är chef för Tillgängligt 
filmarv. 

– I mitten av 2000-talet förändrades 
filmbranschen väldigt snabbt. Från att ha 

Lova Hagerfors.
Från Ingmar Bergman till Pelle Svanslös.  Gamla 
 analoga filmer blir tillgängliga igen när de blir 
 digi tala. Det finns omkring 9 000 filmer bevarade  
i  Svenska Filminstitutets arkiv. Sedan några år  
tillbaka får ett 100-tal av dem nytt liv varje år.
Text JOHN ANTONSSON

Artikelförfattaren tvingade sin sambo att se Ingmar Bergmans Vargtimmen, i stället för favoritserien på streamingtjänsten HBO.
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varit analog i hundra år blev den digital. 
Biograferna skaffade digitala projektorer 
och slängde ut de gamla. Samtidigt var alla 
filmer i vårt arkiv på 35-millimetersfilm.

Då frågade sig arkivarierna vad som 
skulle göras med alla gamla filmer. De 
låg i frysen och kunde må gott där i flera 
hundra år, men en del av Filminstitutets 
uppdrag är att ge allmänheten tillgång 
till de gamla filmerna. En digitalisering 
påbörjades.

– Om man ska göra det i hög kvalitet 
som håller för biograf men också håller 
för framtidens teknik, då måste det göras 
ordentligt och högupplöst. Det tar tid och 
är kostsamt, säger Lova Hagerfors.

Staten gav Svenska Filminstitutet ett an-
slag som räckte i fem år. Under den tiden 
kunde cirka 500 av ungefär 9 000 filmer 
i arkivet digitaliseras. Filminstitutet har 
numera fått ett permanent anslag för att 
fortsätta restaureringen av gamla filmer. 

EN DIGITAL FILM skickas till bion via nätet. 
En analog film behöver postas. På grund 
av rädsla för att filmerna skulle skadas 
höll Filminstitutet hårt i rullarna, och där-
för var de inte särskilt tillgängliga. Från 
att mest ha jobbat med att dela ut filmstöd 
och att bevara det gamla har Filminstitu-
tet nu egen digital distribution av film. 

Vilka filmer vill folk se då? I år skulle 

Ingmar Bergman ha fyllt 100 år, därför är 
hans filmer de populäraste av dem som 
distribueras av Filminstitutets just nu. 
Men tittar man bakåt är barnfilmer väl-
digt poppis. Inte minst Pelle Svanslös som 
legat på topplistan under flera år. 

– Det görs inte lika mycket bra film till 
barn som till vuxna. I Sverige har vi en 
fin tradition av barnfilm, det finns många 
filmer i arkivet. Har man historien till-
gänglig finns det mer till barnen. Många 
vuxna tror att det ska vara tråkigt och 
konstigt, men barn är rätt öppna om man 
först presenterar vad de ska få se.

OCH HUR VAR Bergman-filmen då? 
Skådis giganterna Max von Sydow och Liv 
Ullman var bra. Filmen spelades in 1968 
men efter restaureringen är den svartvita 
bilden kristallklar. Även om Vargtimmen 
ska vara någon slags skräckfilm blir den 
aldrig en tiondel så ryslig som Exorcisten, 
där von Sydow också spelar. 

Vid ett tillfälle i filmen sitter hans 
karaktär i en mörk stuga med en snart ut-
bränd tändsticka och säger: ”Det fanns en 
tid när nätterna var till för sömn. Djup 
drömlös sömn. Att sova.” Som pappa till 
en bebis känner jag igen mig i repliken, 
och tänker att en stillsam film som Varg-
timmen hade passat mig bättre i en del av 
livet där man får sova om natten.

Här finns klassikerna
Tre ställen att hyra gamla filmer:

Triart
(triart.se)

Här finns många svenska klassiker. 
Finns till och med en kategori som 
heter restaurerat.

SF Anytime
(sfanytime.se)

Gigantiskt utbud med allt från 
svenska klassiker till nyaste super-
hjältefilmen.

Google Play
(play.google.com)

De är kanske inte bäst på svenska 
klassiker. Men är du ute efter att se 
gamla guldkorn från Hollywood är 
tjänsten en guldgruva.

1

2

3

1 2 3

KULTUR

1

2 3

Efter en djupdyk-
ning i filmarkivet.
se hittade vi några 
filmer med trans-
portarbetare i. Ett 
tips är att gå in på 
sajten och leta upp 
filmerna.

En kvinnlig 
 taxichaufför
(1956)

Journalfilmen 
 börjar med ett in
slag om trollkarlen 
 Richiardi den yngre 
för att senare i 
filmen vissa ett nytt 
inslag i stadens ga
tubild: En kvinnlig 
taxichaufför. Leta 
efter filmen Vecko
revy 19560305.

Smör
(1977)

På den tiden var 
margarin populärt. 
Men visst fanns det 
reklam för smör. 
I filmen kommer 
en lastbil full av 
margarinproducen
ter som hånar en 
mjölkande bonde.

Stockholms  
frihamn
(1931)

En stumfilm med 
musik om loss
ning i Stockholms 
frihamn. Arbetarna 
bär sockersäckar 
på ryggarna och 
tar fram Hudson 
bilar ur trälårar.

2

3

1

Små filmtips om transportarbetare
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Nu blåser vi snuten- 
Burt har gått bort

Burt Reynolds var 
82 år när han gick 
bort i början av 
september. Rey-
nolds gjorde sig till 
en kultfigur i flera 
filmer där han sit-
ter bakom ratten. 
Mest känd är han 
kanske för lastbils-

filmen Nu blåser vi snuten och dess 
uppföljare. Lika snabb och fräck var 
han i Mitt i plåten. Under sin karriär 
hann han också spela i stilbildande 
lite mer seriösa filmer som Boogie 
Nights och Den sista färden. Den 
hårt arbetande skådespelaren hann 
under sin karriär vara med i 186 olika 
tv- och filmproduktioner.  JA

FOTO: VICKI L MILLER 
/SHUTTERSTOCK

På gränsen till Oscar
Ali Abbasis film Gräns, baserad på 
en novell av skräckmästaren John 
Ajvide Lindqvist, har utsetts till 
 Sveriges bidrag till Oscarsgalan.

Filmen har redan prisats på den 
prestigefyllda galan i Cannes. 
Senaste gången en berättelse av 
författaren filmatiserades var det 
Låt den rätte komma in. Den vann 
ingen Oscar, men är med på nästan 
varje kritikerlista över tidernas bästa 
skräckfilmer. JA
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Eero Milonoff och Eva Melander i Gräns.
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OKTOBERKRYSSET

Lösningen ska sändas till Transportarbetaren, Box 714,  
101 33  Stockholm och vara  redak tionen till handa senast  
den 16 oktober. Märk  kuvertet ”Oktoberkrysset”.
Vi delar ut sex vinster. 1:a–3:e pris är två  trisslotter, 4:e–6:e pris  
är en trisslott.

Namn:

Adress:

Postadress:

FR ÅGA FACKET
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OKTOBERKRYSSET FR ÅGA FACKET

Kan arbetslösa också 
bli sjukskrivna?

Jag är arbetslös sedan ett år, 
slutade jobba på grund av 

både psykiska och fysiska problem. 
Vissa perioder är jag fortfarande 
så dålig att jag inte kan träffa min 
handläggare på Arbetsförmed
lingen. Nu undrar jag om jag kan  
bli sjukskriven trots att jag är arbets
lös? Lotta

Svar: Javisst, även den som är 
inskriven på Arbetsförmedlingen 
kan bli sjukskriven och ha rätt till 
sjukpenning. Du gör en sjukanmäl
an och ansöker om sjukpenning hos 
Försäkringskassan. Du träffar, som 
vanligt, en läkare som bedömer om 
du är arbetsoförmögen.

Men din arbetsförmåga kommer 
direkt att prövas mot att göra ett 
”vanligt förekommande arbete” på 
arbetsmarknaden. Det finns också 
ett tak för ersättningen som gäller 
dig som är arbetslös. Den ligger 
på samma nivå som din akasse
ersättning.

Sture Thorsell, försäkrings - 
ansvarig på Transport

Har timanställd rätt 
till övertidsersättning?

Hej, jag har en fråga. Jag är 
 timanställd på ett åkeri, kan 

jag få övertidsersättning då? Eller 
när är arbetsgivare skyldiga att 
be tala övertidsersättning? Är det 
endast när man är beordrad att 
jobba över eller även när man själv 
väljer att jobba över? Diana

Svar: Hej, du skriver att du är 
timanställd. Det begreppet finns 
egentligen inte, men jag tolkar det 
som att du får en behovsanställning 
när arbetsgivaren behöver någon 
som hoppar in.

Om det då finns kollektivavtal på 
åkeriet ska du få övertidsersättning 
när du jobbar mer än 40 timmar 
under en vecka. (Andra regler gäller 
för den som går på fast schema.) 
För att det inte ska uppstå diskus
sioner i efterhand bör du se till att 
all övertid faktiskt är beordrad. 
Om du inte hinner klart inom den 
avtalade arbetstiden bör du alltså 
ta kontakt med din arbetsledare 
och få klartecken att fortsätta. No
tera sedan detta på din tidrapport. 

Alternativet är att arbetsledaren 
ber dig avbryta jobbet.

Förresten, om du har jobbat 
länge som ”timanställd” så tycker 
jag att du ska ta kontakt med 
Transports lokalavdelning. Du kan
ske borde ha en annan och stabila
re anställningsform.

Joakim Guttman, central 
 ombudsman på Transport

anställning (som dina inhopp 
troligen är) ska övergå i tillsvida
reanställning när du har jobbat i 
sammanlagt minst två år under en 
femårsperiod. Samma sak gäller för 
vikariat samt när en arbetsgivare 
staplar allmän visstidsanställning, 
vikariat och säsongsarbete på 
varandra. Du hittar reglerna i las §5 
och §5a.

Det finns dock en begränsning i 
las: Det får inte ha gått mer än sex 
månader mellan anställningarna. 
Den begränsningen kan avtalas 
bort i kollektivavtal, och det har 
Transport gjort i till exempel trans
portavtalet. Då gäller två år inom 
en femårsperiod, oavsett hur långt 
det går mellan inhoppen, för att ha 
rätt till en tillsvidareanställning. 
Det som brukar kallas fast jobb.

För övrigt ska du få anställnings
bevis från din arbetsgivare. Det är 
en värdehandling som bekräftar 
vad ni har kommit överens om. Ta 
kontakt med din lokalavdelning i 
Transport så kan du få hjälp.

Joakim Guttman, central 
 ombudsman på Transport

Fråga facket om du undrar över spel regler
na på jobbet. Transports ombudsmän och 
experter har svaret.

Fråga våra experter! 
Skriv till redaktionen@transport
arbetaren.se. eller Fråga Facket, 
Transportarbetaren, Box 714,  
101 33 Stockholm.

Nattens hjältar 
Originalserie för Transportarbetaren av konstnären och tidningsbudet Kristoffer Nilsson.

”Behovare” undrar 
över anställningsform

Jag hoppar sedan nästan ett 
år tillbaka in på ett jobb när 

det behövs extra personal. Under 
större delen av tiden har jag inte 
fått något anställningsbevis. De 
gånger jag har fått det har jag 
tjatat på chefen i veckor innan. Min 
fråga är, hur länge får de ha mig 
anställd på detta vis innan företaget 
ska erbjuda en provanställning? RH

Svar: Det korta svaret på din 
fråga är att företaget inte behöver 
erbjuda dig en provanställning när 
du går på behovsanställning. Då är 
det, som anställningsformen säger, 
vid behov.

Men enligt lagen om anställ
ningsskydd (las) finns det olika typer 
av tidsbegränsade anställningar. 
Grunden är att allmän visstids

Lösningen på septemberkrysset.

Grattis!
Vinnarna av två trisslotter:  
Sixten Fransson, Ängelholm 
Asta Lindeborgh, Strömsnäsbruk 
Roger Palm, Uppsala.
Vinnarna av en trisslott: 
Kenneth Karlsson, Skövde 
Jörgen Ednarsson, Ljungby 
Mats Eriksson, Örsundsbro.

Vi vann Prylbanta
Martina Flygare Welander, 

Malmö
Johan Hammenvik, Oskars

hamn
Linda Ivering, Södertälje.

E P C
E K O N L A N D E T

A N A T O M I N Ö R A
B Ä R A D Å S I G

G E T M J Ö L K S
U L L E Ö S T E R

A J A S O S Å A
S O N E T T P R A G
S O M Ä T T L I G A

V I B R A T O A E T
A K R E G O L M U N T R A

T V Å A A N D H Ö J D A R E A
T K A N B R A K Ä N D R A T S

P Å S E G L O G A R N Å N A
G O L F I D S D K O L U G N T
A B A S K K L E N T I L Å T

E N S E R I S S A G G A D E
J U R Y G E N O M

N S O R B E T
R I M A B S V

K A M I N T R E
M A G E D J O N K

I N S E R A S

FATT-
NING

TORKAD
LÅNGA

VIOLETTROSAGIGAN-
TISK

LÄCK

HÅRD
ORDNING

KAN
TYSTNAD

VARA STENÅLDERSGRAV

TÄPPAN

HÖGHET

NÅS AV
VÅGOR

FARS

SÖMN-
DRUCKEN

INGEN
TREVLIG

DAM

BLIR
GRIPENS

ÖGON

FÅTT
ÄNDAN

UR
VAGNEN

SMIDS
EN DEL

PLACE-
RADE

FISKA
MED
KROK

GUDS
GODHET

ENKEL
MELODI

STÄM-
TON

EN
SVÄNG

PÅ
PLATS

26

TOTALT
OBE-
RÖRT

TJATADEUNDER-
SKOTT

BRÄCK-
LIGT

BINDE-
MEDEL

GJORTS
OM

DARR-
NING

JAG

ÅTER-
SKALL

UTHUS

KONST-
FULL
DIKT-
FORM

INLEDER
FÖR-

MANING

KROPPS-
BYGG-
NADEN
LYFTA
I ÄKTA

FETAOST
BLIR TILL

GARN

HAR
FIN

FAMILJ
NÖD-

SIGNAL

HÅRT
YTSKIKT

HELT
KASS

FILM-
RYMD-
FIGUR

GODA
TINGS

TAL

SEGLAR
I KINA

BULLER-
SAM LEK

LADES
DUBBEL
I ARVS-
MASSA

BROMS-
SYSTEM

TROLLERI

HUVUD-
STAD

TRAPPA-
DES
UPP

SIM-
FÅGEL

GÅR I
LAND
MED

VIA

STARTAR
INVÄND-

NING

VÄRME-
KÄLLA

ÄR KUL
PÅ

HJUL

AVGÖR
VID

TÄVLING

VÄDER-
STRECK
SCHÄS-
LONG

BOTTEN-
LÖSA

LÖSÖRE

UPP-
SLUPPNA

FUKTATS

SOCIAL
STATUS

SES UPP-
ÅT VÄG-
GARNA

VÄRDIGT
GÅ SIN

VÄG

NÄST
BÄST

SÄCK

HAVS-
VIK

FIRMA-
FORM

SAMS

I EN
HÄRVA

METALL-
AVFALL

VÄLDIGT
DÅN
ÄR

AVBILD
SES

NYFIKEN
SNED-
KANT

OMAKAR
SIG

GÅR EN
UR STRID

SÄMRE
OMDÖME

DEN
ÄLDSTE

ETUI

STRUNT-
PRAT

HAR
FRÄCK

BLI PÅ
DET

KLARA
MED

DRAG

MYCKET
EGNA

©
 B

ul
ls

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK



38. TRANSPORTARBETAREN  10.2018

Tommy Wreeth 
är Transports 

 förbundsordförande 

Det fackliga arbetet, för mig, är 
något som pågår här och nu 
i vardagen för våra med-
lemmar. Men det är också 
att blicka framåt och förstå 

vad vi står inför på en allt mer global 
arbetsmarknad, detta för att vara bättre 
rustade för förändring. Vi kan inte vara 
bakåtsträvare, men vi måste slå vakt om 
våra villkor. 

Det ryktas att giganten på e-handels-
området, Amazon, är på väg att slå ned 
sina digitala pålar på den svenska mark-
naden. Kanske redan under 2018. Ama-
zon dominerar e-handeln fullständigt. 
Men medaljen har en smutsig baksida, 
som kan komma att drabba terminal-
arbetare i Sverige, och det oroar mig. 

FÖRETAGET ÄGS AV en av världens rikaste 
män: Jeff Bezos, som har en förmögenhet 
på i runda slängar 160 miljarder dollar. En 
ogreppbar summa. Men man kan fråga 
sig om den summan ändå inte öppnar för 
möjligheten att vara en ”good guy”, att 
bedriva en ansvarsfull verksamhet med 
bra villkor för sina anställda? 

Ingalunda, om man ska tro det som 
skrivs om herr Bezos och hans e-handels-
imperium Amazon. I stället har en tydlig 
bild av ett systematiskt antifackligt före-
tag som, enligt egen stolt utsago, ”ställer 
omöjliga krav” på sin personal tagit form. 

Svårast är det för våra kamrater på 
golvet som packar varorna under vad 
som har beskrivits som fängelselika 
förhållanden. Personalen får inte sitta 
ned under tiotimmarsskift, får inte ta rast 
och tillåts heller inte att gå på toaletten 
om de ska leva upp till de högt  ställda 
produktivitets kraven som klockas på 
sekunden. I stället har man kissat i 
plastflaskor på golvet av rädsla. Här är tid 
pengar. Bokstavligt talat.

VI HAR HÖRT historierna förr om hur 
arbetsgivare motarbetar facklig organise-
ring. Amazon har gjort det till en sport. 
Man har anlitat anti-fackkonsulter och 
man har hotat personal som engagerar 
sig fackligt. Chefer utbildas i att tidigt 
identifiera tecken på facklig aktivitet, och 
anställda som samtalar för mycket med 
varandra säras på. 

Men i Europa har företaget stött på 
patrull och varit tvunget att vika sig för 

fackliga rättigheter. Och i Sverige, mina 
vänner, lovar jag er att om Amazon vill 
komma dragande med sin unkna före-
tagskultur och vidriga personalpolitik – 
då ska Transport göra allt vi kan för att ge 
dem en ordentlig match.

SAMTIDIGT BEDRIVS DEN fackliga kampen 
här och nu för våra medlemmar i deras 
vardag. Som för tidningsbudet som tre 
år före sin pension sades upp från sin 
arbetsgivare, där hon arbetat i stort sett 
hela sitt liv. Detta för att hon arbetade för 
långsamt. Efter synpunkter på den korta 
tid hon hade på sig att köra sin runda, 
omplacerades hon trots sin artros till ett 
område med flerfamiljshus utan hiss. Hon 
försökte göra sitt jobb på kryckor, men det 
blev omöjligt och hon sjukskrevs och fick 
till sist sparken. 

Jag blir förbannad när jag hör hennes 
berättelse och jag är stolt att säga att 
Transport nu stämmer arbetsgivaren i 
Arbetsdomstolen. En dålig arbetsgivare 
är en dålig arbetsgivare, vare sig de är 
tidningsdistributörer i Sverige eller glo-
bala e-handelsjättar och vi som förbund 
kommer fortsätta att 
ta striden för våra 
medlemmars 
skull.

Djungelns lag  
på Amazon

Vi har hört historierna förr om 
hur arbetsgivare motarbetar 
facklig organisering. Amazon 
har gjort det till en sport.

HÄR FINNS VÅRA AVDELNINGAR
Läs mer på förbundets hemsida, www.transport.se. 

Norrland/ 
Mellansverige, 
avdelning 1 (hamn).

Syd- och 
 Västsverige, 
 avdelning 2 (hamn).

Göteborg, 
avdelning 3.

Östergötland, 
avdelning 4.

Stockholm, 
avdelning 5.

Värmland, 
avdelning 6.

Södermanland, 
avdelning 7.

Örebro, 
 avdelning 9.

Gästrikland/
Norduppland, 
avdelning 11.

Malmö, 
 avdelning 12.

Helsingborg, 
avdelning 14.

Gotland, 
 avdelning 16.

Skövde-Borås, 
avdelning 17.

Hälsingland, 
avdelning 18.

Norra 
 Mälar dalen, 
 avdelning 19.

Norra  Småland, 
avdelning 20.

Halmstad, 
avdelning 25.

Norrbotten, 
avdelning 26.

Umeå, 
 avdelning 28.

 Mellersta Norr-
land,  avdelning 32.

Uppland, 
 avdelning 41.

Märsta, avdel-
ning 46 (flyg).

Sydöstra Sverige, 
avdelning 51.

Bohuslän/Dals-
land, avdelning 55

Dalarna,   
avdelning 88.

Det är arbetsplatsens 
ort som avgör vilken 
avdelning du tillhör. 
Med undantag för dig 
som är hamnarbetare 
eller jobbar inom flyg
branschen – du tillhör 
i stället någon av våra 
hamnavdelningar  
(1 och 2) eller flyg
avdelningen (46).
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AVDELNING 3 GÖTEBORG
Kallelse medlemsmöten  
i sektionerna Samtliga 
sektioner har sina möten på 
avdelningen, Fjärde Långgatan 
48 våning, 8.
På dagordningen står bland 
annat nominering till styrelse, 
och till ordförande i sektionen 
i de fall mandattiden slutar vid 
årsmötet.

 Buss- och taxisektionen: 
Måndagen den 5 november kl 
18.00.

 Väktarsektionen: Måndagen 
den 5 november kl 18.00.

 Åkerisektionen: Lördagen 
den 10 november kl 11.00.
Vi kommer att starta med ett 
nomineringsmöte där vi nomi-
nerar ordförande, ledamöter 
och suppleanter till styrelsen, 
och till vakanser i represen-
tantskapet. Därefter kommer 
vi att ha fyllnadsval till dessa 
uppdrag.

 Tidningsbudssektionen: 
Onsdagen den 7 november kl 
17.00, med fika från 16.30.
På dagordningen: Nominering-
ar till ordförande, sekreterare 
och övriga uppdrag i sektions-
styrelsen.

 Terminal och bemannings-
sektionen: Tis dagen den 30 
oktober kl 17.30. 
På dagordningen: Fyllnadsval 
av styrelseledamot.

 Miljöarbetaresektionen: 
Fredagen den 9 november kl 
17.00.

 Petroleumsektionen: Onsda-
gen den 7 november kl 18.00, 
med fika från 17.30. 
På dagordningen: Nominering 
till styrelse och ordförande för 
sektionen.

Kallelse till representantskaps
sammanträde den 3 december 
kl 18.00. Vi startar med fika kl 
17.30. Vi kommer vara på Hotell 
Kusten på Kustgatan 10.
Om du är ledamot eller ersät-
tare och inte kan komma, mås-
te du meddela din sektionsord-
förande.
På dagordningen: Val till för-
eningar och företag och beslut 
om medlemsavgift.

Studier Avdelningens studie-
organisatör Patrik Persson 
meddelar att vi under hösten 
anordnar Avtalspunkter, en 
endagskurs där man får lära 
sig mer om sitt kollektivavtal.
Vi håller även Startpunkter, 
där man under fyra timmar en 
kväll eller helg, får veta mer om 
Transport. 
Startpunkten kan också anord-
nas ute på arbetsplatser, om 
intresse finns.
Kontakta Patrik, på tel 010-
480 32 65 eller patrik.persson@
transport.se, för mer info.

Material till nästa  nummer 
lämnas senast den 16 okto-
ber till christina.ahlund@
transport arbetaren.se.

MEDLEM
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AVDELNING 14 HELSINGBORG
Till dig som är representant
skapsledamot: Tänk på att det 
är representantskapsmöte tors-
dagen den 11 oktober kl 18.00. 
Plats en är ABF, sal A (andra 
våningen), Södergatan 65  
i Helsingborg. Fika och lättare 
förtäring från kl 17.30.  
Observera veckodag och tid! 
Det kommer att hållas nyval 
av ordförande för resterande 
period. 
Vidare är det val av ungdoms-
ansvarig, två år, ledamot 
ungdomskommittén, två år, 
ledamot ungdomskommittén, 
ett år (fyllnadsval), och revisors-
suppleant, ett år (fyllnadsval). 
Utbildning för nya represen-
tantskapsledamöter hålls tors-
dagen 11 oktober. Kallelse till 
utbildningen sänds ut per brev, 
där tid och plats meddelas.
Startpunkten hålls den 13 ok-
tober kl 9.00. Plats: Avdelning 
14, Florettgatan 12 i Helsing-
borg. Anmälan sker till Jessica 
Dahlgren, 010-480 30 14 eller 
transport.14@transport.se.

HUSVAGNSBESÖK
Torsdagen den 25 oktober 
kommer vi att vara ute och 
rulla med vår husvagn.
Vi besöker Rasta i Markaryd 
(kl 11–15) och Shell Luhrpasset, 
Strömsnäsbruk (kl 16–23). 
Har du varit sjuk eller 
föräldra ledig så har du 
kanske missat några pengar. 
Vi har försäkringsinformatör 
med oss som kan hjälpa dig.

Avdelning 14

SENIORMÖTE
Pensionärssektion en har 
möte tisdagen den 2 oktober 
kl 11.00 på avdelningskon-
toret, Fjärde Långgatan 48, 
våning 8. Vi bjuder på fika. 
Välkomna!

AVDELNING 5 STOCKHOLM
Möteskallelser hittar du i vår 
tidning Transportfemman samt 
på vår sida www.transport.se/
avdelningar/stockholm/.
Vi finns också på www.face-
book.com/TransportFacket-
Avd5/.

AVDELNING 6 VÄRMLAND
 16 oktober: Avtalspunkten för 

miljöarbetaravtalet.
 31 oktober: Startpunkten.
 13 november: Avtalspunkten 

för taxiavtalet.
 31 november: Startpunkten.

Anmäl dig till 010-480 30 06 
alternativt transport.6@trans-
port.se.

AVDELNING 7 SÖDERMANLAND
Utbildning Vill du gå på en 
facklig informationsträff? Hör 
av dig till avdelningen för att 
anmäla dig till höstens tillfällen. 
Närmaste Startpunkten hålls i 
Södertälje den 2 oktober.
Ta tillfället i akt och lär dig 
mer om ditt avtal genom att 
anmäla dig till höstens avtals-
utbildningar.

 Bensin: den 9 oktober i 
Södertälje.

 Transportavtalet: den 31 
oktober i Katrineholm.
Kampdagar Var 15:e dag är 
avdelningen ute och besöker 
arbetsplatser, vill du ha besök 
på just din arbetsplats så skicka 
ett mejl till avdelningen.
Förtroendevald Du som är 
förtroendevald på din arbets-
plats har väl inte glömt bort att 
anmäla dig till årets FFM träff i 
Eskilstuna den 10 oktober?
På gång i sektionerna 
Nominerings/medlemsmöten 

 Sektion 1 Nyköping: den 30 
oktober.

 Sektion 2 Eskilstuna: den 27 
oktober.

 Sektion 3 Katrineholm: da-
tum kommer inom kort på mail.

 Sektion 5 Södertälje: datum 
kommer inom kort på mail.

Kontakt med avdelningen 
 010-480 30 07. 
 transport.7@transport.se.

Glöm inte att använda reflex i 
höstrusket.

Stugsemester i svenska fjällen?
AVDELNING 1 NORRLAND/MELLANSVERIGE (HAMN)
Välkommen att hyra 
avdelning 1:s stuga i 
Lofsdalen! Stugan är helt 
renoverad invändigt. Den 
har åtta bäddar och är 
fullt utrustad. För bokning 
och mer information, 
kontakta Lars  Jakobsson 
på 010-480 31 08. Hoppas 
du/ni får en trevlig vistelse!

AVDELNING 2 SYD OCH VÄSTSVERIGE (HAMN)
Passa på att boka in en 
vintervecka i vår fina stuga 
i underbara Idrefjäll. Här 
åker du utförsåkning i alla 
fyra väderstreck. Stugan 
har absolut bästa läge i 
Centrumbyn bredvid Väst-
backen. Det finns även 
fina längdspår runt hela 
fjället. Pris med mera hit-
tar du på vår webbsida! Ring avdelningen på 010-480 30 02 
för bokning.

AVDELNING 6 VÄRMLAND
Hyr vår stuga i Branäs. 
Stugan har åttabäddar 
och är fullt utrustad. Bastu 
och stor altan finns. Stugan 
ligger ett stenkast från 
liftsystemen uppe på Bra-
näsberget. På berget finns 
affärer, resturanger och 
skiduthyrning. Du får även 
tillgång till längdspåren (2 
st kort). Anmäl ditt intresse på 010-480 30 06 eller trans-
port.6@transport.se. För mer info se www.transport.se.

AVDELNING 88 DALARNA
Som medlem i Transport 
har du möjlighet att hyra 
vår stuga med sju bäddar, 
bastu och vedkamin i 
 Sälen/Tandå dalen. Info 
och priser finns på hem-
sidan, www.transport.
se, under avdelning 88. 
Intresse anmäler du på 
010-480 30 88.

AVDELNING 12 MALMÖ
Medlemsmöte i sektion 90 
Tisdagen den 13 november kl 
18.00 kallar sektion 90 (an-
ställda i bevakningsbranschen) 
till medlemsmöte i avdelning 
12:s lokal på Kosterögatan 5 
i Malmö. Välkomna önskar 
ordförande Kennet Thernström, 
070-624 54 56.

AVDELNING 17 SKÖVDEBORÅS
Medlemsmöte Transports 
medlemmar i Östra, Norra och 
Södra Skaraborg bjuds in till 
möte lördagen den 20 oktober 
kl 10.00. Plats: Transport, Skå-
ningstorpsvägen 5 i Skövde.
På dagordningen: Samman-
slagningen av sektioner, nomi-
neringar till avdelningsuppdrag 
(bland annat ny ordförande, 
sekreterare, studieorganisatör 
och styrelseledamöter). Var 
med och påverka din fack-
förening! Vi bjuder på fika. 
Välkommen, hälsar sektions-
ordförande Dick Mattsson!
Startpunkten, en introduktion 
till din fackförening. En utbild-
ningsdag för alla som vill veta 
vad facket är och hur Transport 
fungerar. Både medlemmar 



och ni som ännu inte är med-
lemmar är välkomna (den här 
utbildningen borde alla delta i).

 20 november kl 8.00–16.00 
på Transport i Borås.

 29 november kl 8.00–16.00 
på Transport i Skövde.
Välkommen med din anmälan 
till studieorganisatör Ulf Stigs-
son på ulf.stigsson@transport.se 
eller 010-480 36 41.

äga rum den 3 december, 
personlig inbjudan kommer 
med post.
Obs! Sista anmälningsdag är 
den 16 november.
Kontakt med avdelningen Ring 
010-480 30 19 eller mejla till 
transport.19@transport.se. Övrig 
kontaktinformation hittar du på 
hemsidan, se avdelning 19.

avdelningskontor på Centrum-
vägen 5E i Örnsköldsvik. I 
oktober blir det frukostträff 
den 25 oktober mellan kl 7.00 
och 9.00.

Samtliga möten hålls på avdel-
ningsexpeditionen, Kurödsvä-
gen 9 i Uddevalla. Avdelningen 
bjuder på fika. Välkomna!

verka din medlemsavgift och 
innebära att du inte ska betala 
arbetslöshetsavgiften.
Fråga avdelningen om … 
Arbetsmiljö och försäkringar: 

 Anders Dristig (RSO): 010-
480 36 28 eller anders.dristig@
transport.se.
Kollektivavtal/arbetsrätt: 

 Jan Lendin (ombudsman): 
010-480 31 47 eller jan.lendin@
transport.se.

 Lennart Sköld (ombudsman): 
010-480 37 57 eller lennart.
skold@transport.se.

MEDLEM
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ERFARENHETSDAG
Onsdagen den 
14 novem-
ber har 
avdelning 
55 erfaren-
hetsdag för 
huvudskydds-
ombud, skyddsombud och 

fackliga för-
troendemän. 
Kallelse med 
tider och 
plats skickas 

till berörda.

AVDELNING 25 HALMSTAD
Avdelningsstyrelsemöte 

 När: Fredagen den 19 okto-
ber, kl 9.00.

 Plats: Avdelningen i Halm-
stad.
Representantskapsmöte 

 När: Torsdagen den 11 okto-
ber, kl 19.00.

 Plats: IF Metalls hus, Vallås.
Kallelser kommer per post.
Sektionsmöten 

 Falkenberg: Måndagen den 
1 oktober kl 18.30, Folkets hus i 
Falkenberg.

 Halmstad: Tisdagen den 2 
oktober kl 18.30, IF Metalls hus 
på Vallås.

AVDELNING 51  
SYDÖSTRA SVERIGE

 29 september: Avdelningen 
har representantskapets höst-
möte på Korrö. Alla förtroen-
devalda ledamöter har blivit 
kallade. 

 30 september: Sektion 1 hål-
ler nominerings-/medlemsmöte 
kl 10.00. 
Plats: Avdelningens lokaler på 
Karpalundsvägen 39A i Kristi-
anstad.
Sektionen står för närvarande 
utan ordförande och vi vill där-
för framhålla vikten av att alla 
medlemmar som har möjlighet 
att delta för att diskutera 
framtiden i sektionen kommer 
och gör det.
Vi bjuder på fika. Varmt väl-
komna, hälsar sektionsstyrelsen 
i 1:an

 6 oktober: Den 6 oktober 
planerar sektion 3 att hålla en 
Startpunkt i Växjö. Det är en 
facklig grundutbildning som 
vi önskar att alla medlemmar 
går för att få mer insikt i vilka 
rättigheter och skyldigheter 
man har som arbetstagare.
Är du inte anmäld ännu? Ring 
eller mejla avdelningen och 
anmäl dig på en gång.
Passar inte datum eller plats så 
kan du ändå anmäla dig. Då 
kontaktar vi dig när det kom-
mer en Startpunkt i när heten 
av dig.
Kontaktuppgifter: Cecilia 
Gunnvall, 010-480 30 51 eller 
transport.51@transport.se.

Studier 
 Startpunkten: Grundutbild-

ning (även för icke medlem-
mar). Hålls på avdelningsexpe-
ditionen.

 Avtalspunkten: Grundut-
bildning på 4–8 timmar i ditt 
kollektivavtal. Hör av dig om 
du är intresserad (endast för 
medlemmar).
Vill du veta mer om någon av 
kurserna, eller anmäla dig? 
Kontakta vår studieorganisatör 
Alexander Hutter på 010-
480 360 22 eller alexander.
hutter@transport.se.
Fackligtpolitiskt Är du 
intresserad av eller nyfiken på 
fackligt-politiskt arbete eller av 
politik generellt? Hör av dig till 
Fackligt-politiska gruppen på 
transport.55@transport.se.
Rätt medlemsavgift/arbets
givare? Meddela avdelningen 
(010-480 30 55 eller trans-
port.55@transport.se) om du 
har bytt arbetsgivare, blivit 
arbetslös, varit sjukskriven eller 
börjat studera. Detta kan på-

Trans port an vän der Kiv ra – nu 
kan du få av giftsa vi er na di gi talt
Nu kan du som är ansluten till den digitala brevlådan Kivra 
automatiskt få dina avier för fackavgiften där.
Till dig som inte har Kivra skickas avierna ut som vanligt, och 
det blir inte heller någon skillnad för dig som har autogiro 
eller e-faktura.
Vill du också använda Kivra och börja ta emot digital post  
från oss, andra organisationer, myndigheter och företag? Gå 
in på kivra.com och registrera dig. Det är  gratis och tar inte 
mer än en minut!

AVDELNING 88 DALARNA
Sektion 4 kommer att ha no-
mineringsmöte den 17 oktober 
klockan 18.30 på avdelningen, 
Tunagatan 20 i Borlänge. 
Är du inte medlem, men arbe-
tar inom transportbranschen? 
Lite nyfiken men osäker på vad 
ett medlemsmöte är, eller hur 
det går till? Kom gärna dit och 
närvara. Ingen föranmälan 
krävs. Vi bjuder på fika.
Arbetsplatsträffar Vill du att vi 
kommer ut till din arbetsplats 
och hälsa på? Hör av dig till 
ordförande Åke Westerberg på 
010-480 36 38 eller e-post ake.
westerberg@transport.se.
Studier Under hösten så kom-
mer vi att köra ett antal Start-
punkter och Avtalspunkter. Alla 
datum är inte klara ännu, men 
tanken är att vi kör i gång den 
14 oktober med en Startpunkt 
på avdelningen, Tunagatan 20 
Borlänge. 
Vi börjar klockan 10.00 och 
räknar med att hålla på i cirka 
fyra timmar. Avdelningen bju-
der på fika. Föranmälan krävs 
senast en vecka innan för att vi 
ska hinna planera utbildningen. 

AVDELNING 18 HÄLSINGLAND
Följande dagar kommer avdel-
ningskontoret att hållas stängt, 
eftersom vi är ute och gör 
arbetsplatsbesök:

 Fredagen den 
14 september.

 Måndagen 
den 24 septem-
ber.
Har du tänkt be
söka avdelningskontoret? Hör 
av dig innan så att det finns 
någon på plats.
Vill du ha besök på din arbets-
plats? Hör av dig till oss:

 Ordförande Jan-Ivan: 
010-480 33 43 eller jan.ivan.
persson@transport.se.

 Ombudsman Christina: 
010-480 33 40 eller christina.
mattisson@transport.se.

 RSO Johnny: 010-480 33 41 
eller johnny.wiklund@transport.
se.

 Studieorganisatör Inga-Lill: 
010-480 33 42 eller inga-lill.
pettersson@transport.se.

Ute p
å 

besök
!

NY PÅ AVDELNINGEN
Välkommen Josefine! TPD 
(Transport på 
direkten) 
har numera 
en arbets-
plats på 
avdelning 
19 i Väster-
ås, och den 
bemannas av Josefine Bäck-
ström. Vi hoppas alla att 
 Josefine kommer att trivas 
att jobba tillsammans med 
oss övriga på avdelningen.

AVDELNING 19  
NORRA MÄLARDALEN
Hur blir det nu? Valdagen har 
kommit och gått, men i skrivan-
de stund är valresultatet inte 
klart...  Stort tack till alla er som 
valkampanjat!
Under september deltog av-
delningens representantskaps-
ledamöter i en utbildning för 
uppdraget. 
Vi hoppas att de nu känner att 
de fått mer ”kött på benen”!
Kalendarium 

 8 oktober: Nomineringsmö-
ten i sektionerna, kväll.

 10 oktober: SO-dagen. Be-
rörda skyddsombud har blivit 
kallade.

 11 oktober: Vu sammanträder, 
förmiddag.

 15–16 oktober: Avdelningen 
deltar i regionkonferens.

 18–19 oktober: Avdelningen 
stängd. Planeringskonferens 
med avdelningsstyrelsen.

 24 oktober: Förbundsråd. 
Avdelningens representant 
deltar.

 29 oktober – 2 november: 
Höstlovsvecka.
Julbordskryssning för  
avdelningens pensionärer 
Årets sedvanliga julbordskryss-
ning med Eckerölinjen planeras 

MALIN VIKARIERAR
Vår kontorist Ylva har gått 
på föräldraledighet och 
kommer åter under 2019.
Ni ringer fortfarande 010-
480 30 32 eller mejlar på 
transport.32@transport.
se för att komma i kontakt 
med avdelningen. Vi 
önskar Ylva lycka 
till i sin nya roll 
som mamma 
och hälsar 
hennes vikarie 
Malin Johnsson 
välkommen!

AVDELNING 32 MELLERSTA 
NORRLAND

 Avdelningens representant-
skap äger rum 7 oktober. För 
mer info kontakta avdelningen. 

 Sektionsmöte i Kramfors den 
9 oktober kl 17.00. Vi träffas på 
ABF i Kramfors. 

 Sektionsmöte i Härnösand 
den 11 oktober kl 17.00. Vi träf-
fas på ABF i Härnösand. 

Sista torsdagen varje månad 
bjuder Transport i Örnskölds-
vik på facklig frukost på vårt 

AVDELNING 55  
BOHUSLÄN/DALSLAND
Avdelningen är öppen kl 
8.00–16.40. Lunchstängt 
11.30–12.30.
Tel 010-480 30 55 och mejl 
transport.55@transport.se.
Representantskapssamman
trädet är den 29 september på 
Nordens Ark i Hunnebostrand. 
Vi börjar med kaffe/te och 
smörgås kl 9.30. Sammanträ-
det börjar kl 10.00 och avslu-
tas cirka 13.00 med lunch.
Kallelse och dagordning skick-
as till ledamöter i god tid innan 
sammanträdet.
Sektionsmöten 

 Tidningsbudssektionen har 
medlemsmöte tisdagen den 6 
november kl 17.00–19.00.

 Bevakningssektionen har 
medlemsmöte onsdagen den 7 
november kl. 15.00 – 17.00.

 Åkeri-, miljö-, bensin & gum-
mi- och taxi & buss-sektionerna 
har möte lördagen den 10 
november kl 10.00–13.00.
På dagordningen står nomi-
neringar till sektionsuppdrag. 
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När en bemanningsanställd fick sluta tog det hus  
i helsike bland terminalarbetarna på DSV Solutions i 
Borås. Ett helt gäng stegade upp till chefen och röt:  
Så här kan ni inte göra!

Text och foto Justina Öster

Explosiv start för klubben på DSV

”Arbetsmiljö och ergonomi är viktigt. Vi har många 
tunga lyft och ska orka hela livet”, poängterar 
ledamöterna Tomas Lundberg, Tobias Birgersson och 
ordförande David Bolin. Vice ordförande Lennart 
Förne och  sekreterare Stefan Land saknas på bilden.

Månadens klubb

DSV SOLUTIONS 
KLUBBEN, VIARED, BORÅS
Antal medlemmar: Drygt 30.
Historia: Startade våren 2016.
Tillhör: Avdelning 17.

Det var för drygt två år sen, 
när klubben var färsk. Ter-
minalarna fick återkomma, 
på två möten med produk-
tionschefen. Och nu har 
klubb och ledning en bra 
relation, berättar ordföran-
de David Bolin. Ledamöter-
na Tobias Birgersson och 
Tomas Lundberg nickar. 

– De lyssnar på oss och 
respekterar oss, vet att 
vi vill väl. Går det bra för 
företaget går det bra för oss. 
Men vi var jävligt högljudda, 
först. Lite väsen av sig behö-
ver man också göra i starten 

så de fattar på kontoret 
att nu, nu är vi här, tycker 
David.

HAN ÄR ORDFÖRANDE 
nummer två, med lite 
lugnare temperament än 
sin föregångare. Både han, 
Tobias och Tomas brinner 
för arbetsmiljön. Alla är 
skyddsombud och det är 
där de bränner sitt mesta 
krut. Incidenter, särskilt 
med truckar som körs in i 
ställningar och liknande, 
inträffar nästan dagligdags. 
Killarna pushar kollegorna 

att rapportera på framtagna 
pappersformulär. Även om 
det gick bra den här gången 
kan tillbudet bli en olycka. 
Nästa gång.

– Om ingen såg vad som 
hände drar sig inhyrda per-
soner ibland för att anmäla, 
av rädsla för att få sparken 
eller nåt, säger Tobias.

Återkopplingen från 
cheferna på rapporterna är 
helt okej, men kunde ibland 
vara bättre, tycker killarna.

DET VAR NÄR Transports 
organiserare Rasmus Grahm 
dök upp på terminalen 
och pratade inflytande och 
påverkan som en handfull 
av arbetarna samlade sig till 
en styrelse. De gick på en 
rad fackliga kurser, och gör 
det än. Hämtar kunskaper, 

inspiration, argument och 
får ett allt bättre grepp om 
det där med rättigheter och 
skyldigheter. En insikt är att 
mycket stöd finns i lagar och 
föreskrifter.

Största segern, hittills, 
är utbildning i ergonomi. 
Kollektivavtalet ger rätt till 
ett antal timmar per år, men 
styrelsen fick tjata sig till tre 
tillfällen, för alla. Det tredje 
frös dock inne, för att inte 
sinka produktionen. Nu ska 
teamledaren gå utbildning-
en och lära kollegorna, men 
det funkar inget vidare. Det 
är dags för klubben att lyfta 
frågan igen, konstaterar de. 

MINSKAD STRESS ÄR ett annat 
mål, och det har blivit bättre. 
Bland de anställda i alla 
fall. Inhyrda är svårare att 

påverka. Bättre arbetskläder 
och skor som inte är som 
tegelstenar är fler insatser, 
liksom nya truckar – med 
rörliga hytter. Problem med 
lönesystem och utbetalning-
ar är ytterligare en nöt. Det 
är dags att stöta på kontoret, 
igen.

– Vill man ha en bra 
arbetsmiljö ska man ta och 
engagera sig. Det är inget 
cheferna ger en. Kontakta 
din Transportavdelning, 
starta en klubb. Gör det 
bara, råder David Bolin.
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I lastbilsförare Jonas Hanssons hus i 
Kilafors finns inte mycket stjärterum.

– De jäkla lastbilarna är överallt. 
Ibland känns det lite mycket. Men det 
är roligt att hålla på, som avkoppling 
efter jobbet.

Jonas har plockat ner en hel drös modell- 
lastbilar från övervåningen till köket. 
Minst lika många – i skala 1:25 – trängs 
i hans garage. De är gjorda efter verkliga 
modeller, som rullar på vägarna. Beställ-
ningarna rullar också in från åkerier och 
privatpersoner, som vill föreviga sina 
klenoder.

– Jag lägger ut allting jag gör på min 
facebooksida.

Intresset kom tidigt, när Jonas fick 
några modeller att plocka ihop. Lastbilar 
har alltid varit magi. Men Jonas gick först 
på naturbruksgymnasiet och arbetade 
som dräng, innan han tog steget till åkeri. 
Ibland längtar han tillbaka till korna, 
med djur kan man inte stressa.

MODELLBYGGANDET TOG NY fart när Jonas 
satte sig i lastbilshytten.

– Nu skulle jag behöva ta ledigt från 
jobbet för att hinna med alla beställning-
ar. Det tar så pass lång tid att få ihop en 
bil, 40 till 80 timmar, jag skriver aldrig 
upp. Det är skönt att sätta sig, en timme 
eller två, efter en tung arbetsdag.

Byggena bromsas ofta in, i väntan  
på beställda delar. Ibland får Jonas  
uppfinna detaljerna själv. Under vänteti-
derna på jobbet brukar han sitta och klu-
ra på hur han ska göra. Svårast är lacken 
– och att få alla krusiduller som dekaler  

”lull lull och bling, bling” på plats.
– Jag tänkte jag skulle börja göra deka-

ler själv, men jag tror inte jag har tid.
Fuska? Nej, nej, modellen ska vara så 

lik originalet som möjligt. När bilen står 
där klar och allting stämmer, då är Jonas 
nöjd. Fast en gång åkte ett vrenskande 
bygge rätt in i väggen. Jonas skrattar.

– Limmet var för dåligt, allting lossna-
de. Det gick helt snett. Känner jag nu att 
det kärvar så lägger jag bilen ifrån mig. 
Det är bra att ha ett par stycken på gång, 
samtidigt.

HAN STÄLLER UT och tävlar, förstås, senast 
på Elmiamässan. I fjol knep han en tredje-
plats på Mini Nordic Trophy i Mantorp. 
Många är de Scania- och Volvolastbilar 
som Jonas inte kan skiljas från, men när 
han ändå levererar gör han det själv. Eller 
frågar en pålitlig kollega.

– Jag har fått för många platta och tra-
siga paket med delar från olika post- och 
fraktbolag. Justina Öster

Hjärterum för lastbilar 
Månadens medlem

Jonas Hansson 
ställer ut sina last-

bilar på mässor och 
trucker träffar. ”Det 

är roligt att se vad 
annat folk bygger. 

Man får mer smak”, 
säger han.

JONAS  
HANSSON
Ålder: 35 år.
Bor: Kilafors, Boll
näs kommun.
Jobb: Lastbilschauf
för.
Antal modeller: 
”189, sist jag räk
nade, men jag har 
slutat”.
Bäst lim: Snabb
torkande gelé.
Facebooksida: 
EMEK modell byg
garen från Svealand 
– Sverige/Sweden.
Volvo eller Scania: 
”Vet inte, jag kör 
Volvo till vardags”.
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Kort om 
Transport
Transportarbetaren  
är  Svenska Transport 
arbetareförbundets 
(Transport) med
lemstidning. För
bundet har omkring 
62 000  medlemmar 
och är ett av 14 LO 
förbund.

Om du vill  komma 
i kontakt med 
Transport, ring 
 010  480 30 00. 
Växelns öppettider 
är 8.00–18.00 
måndag–fredag. 
Utom dag före helg
dag, då den stänger 
klockan 12.00.

Under maj är växeln 
öppen 8.00–18.00 
måndag–torsdag 
och 8.00–15.00 
fredagar.
Juni–augusti är 
 öppettiderna 
8.00–16.40 mån
dag–torsdag och 
8.00–15.00 fre
dagar. Lunchstängt 
11.30–12.30.
Transport har 25 
 avdelningar, spridda 
över landet.  
Avdelning 1 och 
2 är rena stuveri
avdelningar 
som organiserar 
 hamnarbetare. 
Avdelning 46 är 
på samma sätt 
en  rikstäckande 
 avdelning för per
sonal inom flyget.

Kort om 
a-kassan
Transports 
 arbets löshetskassa 
delar lokaler 
med förbundet i 
 Stockholm. Akassan 
når du på telefon  
077140 30 01.   
Telefontid:  Var dagar 
9.00–11.00. Plus 
13.00–14.00 
 måndag–torsdag.

Du hittar fler 
kontaktuppgifter 
och mer informa
tion om förbundet 
och  akassan 
på hem sidorna 
transport.se och 
 transportsakassa.se

MEDLEM DEBATT

4 bygg-tips
 Börja med en 
enkel modell
Sök delar 
på internet, 

Facebook grupper 
och Tradera

Jävlas det? 
Fortsätt en 

annan dag.
Öka på svårig
hetsgraden allt 

eftersom.

1

2

3

4
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Jag tror att valet i septem
ber kan sammanfattas med 
fyra ord: Det handlar om 
världsbilden.  

Jag är dessutom överty
gad om att de fackliga organisation
ernas största utmaning under de 
kommande åren är att klara av att 
forma och etablera sin egen bild av 
vilket samhälle vi lever i. Och vilka 
frågor som ska styra utvecklingen 
framåt. 

Eller ännu enklare uttryckt: Den 
som vinner slaget om världsbilden 
vinner. Punkt.

Under flera år har Sverigede
mokraterna och den populistiska 
extremhögern haft det initiativet. 
Genom att bygga sin organisation 
stark, driva debatten på nätet och 
hela tiden vara kontroversiell har de 
styrt vilka frågor vi alla ställer om 
samhället och politiken.

HUR MYCKET INVANDRING tål Sverige? 
Vad gör vi åt alla gästarbetare från 
Polen och Baltikum?

Tänk om frågorna skulle formu
leras på ett helt annat sätt, med 
en annan världsbild som utgångs
punkt:

Hur kan samhället bli starkare 
med hjälp av migrationen? Hur ska 
arbetsrätten och rättvisan på arbets
marknaden bli starkare?

Det säger sig självt att en disku ss
ion kring de frågorna skulle leda till 

helt andra svar.
För den fackliga rörelsen är detta 

ingen nyhet. Ända sedan globalise
ringen tog fart för 25–30 år sedan 
har man talat om att verkligheten 
är på väg att köra över facket. Med 
öppnare gränser, frihandel, social 
dumpning och ett allt mer frag
mentiserat och osäkert arbetsliv. 

Men det är ju just här fackets 
kamp för den svenska modellen är 
så viktig. Schysta villkor på arbets
marknaden. Trygghet i omställning
en. Alla internationella erfarenheter 
visar att det är ett bättre system för 
den som vill ha både tillväxt och 
välfärd. För den som anser att låg 
arbetslöshet är viktigt och samtidigt 
inser att samhället måste kunna 
ställa om när kunskaperna föränd
ras och tekniken utvecklas.

Så hur vinner vi kampen? Hur 
kan facket får fler att ställa de frågor 
som kan leda till en starkare svensk 
modell?

I DEBATTEN OM fackets roll i fram
tiden brukar man peka på två 
olika vägar. Antingen blir facket en 
servicefunktion för medlemmar
na. Erbjuder bra försäkringar och 
schysta medlemsförmåner. Eller 
också organiserar man medlemmar 
på basplanet i ett arbete underifrån 
och upp. Gör facket till en kamp
organisation igen.

Som utredaren Mats Wingborg 

konstaterar i rapporten Facket och 
den nordiska modellens framtid är 
svaret antagligen att facken måste 
bli bättre på båda dessa uppdrag. 

ETT FACK SOM inte klarar av att 
leverera mervärde till sina medlem
mar kommer aldrig förbli starkt i 
ett modernt samhälle där identitet 
med en klass inte längre spelar lika 
stor roll.

Men ett fack som tappar mark
kontakten, som slutar vara en orga
nisation som spelar roll på golvet, 
kommer inte heller överleva. 

Det är en början. 
I vår tid handlar det dessutom 

mycket om att bli bättre på nätet. 
Att klara av att föra över fackets 
viktiga samtal om arbetslivet och 
framtiden till de nya sociala medi
erna. I dag släpar de flesta i stället 
med i den svans högerextremismen 
drar med sig i sina sociala forum.

Det låter enkelt. Det är svårt. När 
börjar vi?

Det handlar om att vinna 
kampen om världsbilden

Hur ska facket  
möta framtiden?
Den frågan ska flera debattörer ge 
sitt svar på under hösten. Tipsa gärna 
vems recept du vill läsa genom att 
mejla till redaktionen@transport
arbetaren.se

JESPER 
BENGTSSON
Chefredaktör 
Tiden.
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” Ett fack som inte klarar 
av att leverera mervärde 
till sina medlemmar kom
mer aldrig förbli starkt i 
ett modernt samhälle där 
identitet med en klass 
inte längre spelar lika 
stor roll.”
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… Mr ”Kurvdosering” som läm-
nar konsultandet om hur vägar 
bäst bör byggas. Johan Gran-
lund blir produktionschef på sin 
pappas företag inom byggnads-
material.

Vem tar upp din mantel när det 
gäller kurvornas lutning och risken 
för tunga fordon att välta?

– Jag hoppas att frågan snurrar 
på som ett självspelande piano. 
Jag lämnar WSP, men företaget 
har väldigt kunnigt folk i världen, 
framför allt i Australien och Nya 
Zeeland. Där finns det varningsskyl
tar med en vältande lastbil vid alla 
farliga kurvor. Och här på hemma
plan finns det flera som ägnar sig 
åt vägteknik, även om de inte har 
specialiserat sig på kurvor.

Är du nöjd med hur Transportstyrel-
sen har hanterat din kunskap?

– Min forskningsrapport finns med 
när myndigheten skriver om sina fö
reskrifter om hur vägar ska byggas. 
Jag har full förståelse för att det tar 
tid. I det sammanhanget är dose
ringen av kurvor bara en liten del, 
även om den har varit en gigantisk 
del av mitt liv.

Varje dag välter två lastbilar på 
svenska vägar, redovisade du för 
några år sedan? Hur ser framtiden 
ut?

– Förhoppningsvis minskar antalet! 
Inte bara för att vägar åtgärdas, 
utan också för att det finns mer 
relevant elektronik i bilarna.

Kommer du nu att ge dig in i pro-
duktionen av byggmaterial från 
bergtäkter och grustäkter med 
samma passion som trafiksäker-
hetsarbetet?

– Absolut (skratt) det är en person
lig egenskap. 

 LENA BLOMQUIST

Mycket talar för att delar av 
Skåne kommer att läggas 
under vatten när klimat
effekten gör att havet stiger.

Det är problematiskt. 
Risken finns att vi får stora strömmar av 
klimatflyktingar som söker sig norrut 
i Sverige, eftersom även Danmark och 
norra Tyskland väntas bli obeboeligt.

Skåningar har trots allt en egen kultur, 
egen flagga och en egen dialekt – som gör 
att det kan bli svårt för dem att få jobb 
här uppe.

EXEMPELVIS ÄTER SKÅNINGAR ål. Det är en 
rödlistad art som är utrotningshotad.

Jag har hört att man slaktar ålen 
levande och att den fortsätter sprattla 
i stekpannan, även utan huvud. Sådan 
ålslakt bör förbjudas.

Många skåningar bär halsduk mot 
den ihållande vinden som blåser över 
låglandet. Halsdukar är lätta att dra upp 
över mun och näsa och försvårar identi
fiering på övervakningskameror. Kommer 
de hit bör halsdukar inte vara tillåtet på 
offentliga platser.

I Skåne är det vanligt att folk kör på 
friktionsdäck, utan dubb, på vintrarna. 
Det kommer att bli stora trafikproblem 
när de flyr mot Hallandsåsen och små
ländska höglandet.

DET VORE TRÅKIGT om många av flykting
arna skulle frysa ihjäl längs vägen. De 
umbärande som kan väntas, och den svåra 
bostadsbristen här uppe i norr, gör att det 
vore betydligt bättre att hjälpa skåning
arna på plats i deras hemlandskap. Helst 
innan vattnet stigit för mycket.

Man skulle kunna bygga särskilda 
invallningar och ställa upp husvagnar 
innanför murarna.

Naturligtvis blir det en stor koncen-
tration av flyktingar här och det är ju en 
form av läger. För att undvika att de två 
orden sammankopplas på ett olyckligt 
sätt kan vi i proaktivt syfte jobba in nam
net ”safe settlements”.

Varje SSbosättning (namnet blev 
kanske inte optimalt ändå …) bör få en 
egen kommendant som ansvarar för att 
ordning och reda upprätthålls. Kameror 
och ordningsvakter bör vara igång dygnet 
runt.

Jag ser framför mig att bosättarna kan 
odla ris på de översvämmade åkrarna där 
vattnet inte är alltför djupt. För att bidra 
till sin egen försörjning.

OM SKÅNINGARNA ÄNDÅ försöker fly – för 
att få del av vårt välstånd – är det viktigt 
att vi upprätthåller principen om ”första 
landskap”. Det vill säga flyktingarna ska 
stanna och söka asyl i de landskap dit de 
först kommer. Antagligen Småland eller 
Halland.

Trycket kommer att bli stort på orter 
som Halmstad och Växjö och risken finns 
att flyktingar som riskerat livet i gistna 
ekor och gummibåtar motas bort. Vi bör 
inleda en dialog med Norge och Finland 
och ställa krav på att alla våra grann
länder hjälper till, så att trycket inte bli 
för stort på ett enskilt nordiskt land.

Då skåningarna  
flyr undan havet

JOHAN 
GRANLUND

Från baksätet

Jan Lindkvist är chefredaktör 
på  Transportarbetaren.

Toppen & botten
 Att havet stiger långsamt, än så länge.

 Att bostadsbristen tvingar unga i Stock-
holm att låna uppåt 1,7–1,8 miljoner kronor 
för att köpa en etta på 30 kvadratmeter.  
I förorterna. Innerstan kostar en miljon till. 

Hallå där!

Trycket kom
mer att bli 
stort på orter 
som Halmstad 
och Växjö och 
risken finns att 
flyktingar som 
riskerat livet 
i gistna ekor 
och gummi
båtar motas 
bort.

POSTTIDNING B
Transportarbetaren
Box 714, 101 33 Stockholm


