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VÄLKOMMEN

Nu börjar Transport använda Kivra
– digital brevlåda för dina avgiftsavier

Nu kan du automatiskt få dina avier för fackavgiften i
den digitala brevlådan Kivra! Du som är ansluten till Kivra
får din första digitala avi från Transport i mitten av juni. 

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!

Nu börjar Transport använda Kivra
– digital brevlåda för dina avgiftsavier

Nu kan du automatiskt få dina avier för fackavgiften i
den digitala brevlådan Kivra! Du som är ansluten till Kivra
får din första digitala avi från Transport i mitten av juni. 

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!
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I dag är du särskilt välkommen till Hallstavik, en bruksort i 
Roslagens inland. Där finns tidningsbud, lastbilschaufförer, 
bensinsäljare, miljöarbetare, väktare, taxiförare och telefo-
nister, som på de flesta andra platser i landet. Vi bestämde 
oss för att berätta deras historia. 

Du hittar Justina Östers möten med Hallstaborna på tio hel-
sidor längre bak i tidningen. Hon har tillbringat både dagar och 
nätter där.

FÖR DET FINNS ett liv och en verklighet som vi journalister måste 
jobba hårdare än vanligt för att finna och skildra. Ju längre bort 
vi kommer från vår egen bas, desto mer krävs av oss.

Nästan hälften av Sveriges journalister bor i Stockholms län. 
Sveriges allra mest journalisttäta område är (nu blir kanske 
ingen förvånad) – Södermalm. 

Undersökningen om journalisternas hemadress har drygt tio 
år på nacken, men ingen förändring kan skönjas. Den gjordes av 
journalisten Kerstin Ekberg när hon hade slutat som chefredak-
tör på Hotell- och restaurangfackets tidning. 

Oss fem på Transportarbetarens redaktion hittar du inte på 
Södermalm. Men visst bor vi i huvudstadens förorter eller den 
närmaste grannkommunen. Därför behöver vi ibland din hjälp 
att hitta rätt.

I STOCKHOLMSTIDNINGARNA PÅGÅR för övrigt en debatt om fack-
ens tidningar. Föreningen Fackförbundspressen har låtit Sifo 
undersöka vad medlemmarna vill ha. 

Svaret är att 10 procent föredrar en tidning som styrs av 
förbundets ledning och ligger i linje med övrig information från 
förbundet. Mer än sex gånger fler, 61 procent, vill hellre ha en 
självständig fackförbundstidning. Med en redaktion som 
fritt kan granska fackförbundets verksamhet och ledning.

Själv sitter jag i Fackförbundspressens styrelse – och 
ser fram emot resultatet av tidningsutredningen som 
Transport har satt i gång. Den handlar om din medlems-
tidning.

Mer än sex 
gånger fler, 61 
procent, vill 
hellre ha en 
självständig 
fackförbunds-
tidning. Med 
en redaktion 
som fritt kan 
granska fack-
förbundets 
verksamhet 
och ledning.

Lena Blomquist är  redaktionschef på  Transportarbetaren.

Sagt på 
 facebook

Transports 
uteslutning av 
en aktiv sveri-
gedemokrat har 
debatterats på 
både Facebook 
och tidningens 
webb.
”Att ha ett 
fackligt förtro-
endeuppdrag 
och samtidigt 
kandidera för SD, 
är som att vara 
ledare för Luleås 
supporterklubb 
och sätta sig i 
Skellefteå AIK:s 
styrelse. Det går 
liksom inte ihop.” 
Ronny Johansson 

”Hur kan man 
ens reagera 
på detta? SD 
uteslöt nästan 
hela ledningen 
för sitt ungdoms-
förbund för att 
de inte tyckte 
som ledningen. 
Det partiet är 
fortfarande den 
organisation 
som utesluter 
flest SD:are. 
Om ni röstar på 
SD så är det en 
sak som rör er 
själva och man 
utesluts inte för 
det. Däremot om 
man väljer att 
engagera sig i 
SD. Men gör man 
det så vill man 
ju ändå inte ha 
någon fackför-
ening.”Jimmy 
Ovesson

Sagt på 
 twitter

Om att xxx: 
”Fakta 1 xxx.” 
Förnamn Efter-
namn 

Här kan godset ta hissen
FORSKARE OCH POLITIKER driver linjen 
att mer och mer av godstrafiken måste 
flyttas från lastbilar till tåg. Minskade 
utsläpp ökar chansen för ett hållbart 
samhälle. Inte gjort i en handvändning, 
konstaterar logistikexperter, som jämför 
vägdragningen med hur järnvägsspåren 
går. Men Alvesta station har sin egen 
lösning av klimatfrågan – detta är en hiss 
som kan lastas med diverse gods.

F OTO :  J U ST I N A  Ö ST E R

Mest läst  
på webben
... den senaste 
månaden:

1 . Sveriges äldsta 
bensinmack 
stänger pumpar-
na för gott.

2.  Förundersökning 
mot Bring Truck-
ing nedlagd

3.   Uteslutning av 
SD-aktiva – lag-
brott eller inte?

Lena tipsar
Har du missat last 

bilsförarens Andreas   
Cösters filmer på livs

farliga  manövrar i  
trafiken? Sök på hans 

namn och Youtube. 

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

Du kan hjälpa 
oss att styra rätt

BILDENVÄLKOMMEN

Läsarbilden
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Vädret var somrigt och lunchrasten 
närmade sig. Mattias Welle och kollegan 
på Veolia recycling köpte var sin billig 
hängmatta. ”Den ligger i lastbilen hela 
tiden nu och kommer fram när vädret är 
gött”, säger han.

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

Är på väg att dumpa Transport efter 30 år 
i facket på grund av att de nog bara vill ha 
sossar som medlemmar. Jag har varit både 
fackombud och skyddsombud, men som 
det känns nu är det tack å hej.

 Per-Anders Näsström

Vi lever i en demokrati. Medlemmarna i 
en förening måste genom demokratiskt 
fattade beslut kunna vara herrar i sina 
egna hus. Liksom att SD utesluter med-
lemmar i mängder, som inte lever upp till 
de i den organisationen av dess medlem-
mar demokratiskt antagna stadgarna, 
måste Transport kunna utesluta med-
lemmar, som aktivt och medvetet bryter 
mot de i Transport av dess medlemmar 
demokratiskt antagna stadgarna. Allt 
annat vore orimligt.

 Vermello

Vi lever i en demokrati! Det vill säga alla 
har rätt till en åsikt och den ska respekt-
eras även om andra tycker att det är fel. 
Är ganska trött på detta PK-tänk, låt folk 
tycka vad de vill … tillsammans är vi star-
ka trots olika åsikter. OBS ni som gärna 
anklagar andra: Jag är inte för SD, men 
demokrat i hjärtat.

 Peter Bergqvist

Sagt på  
webben
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Så fifflas det med 
färdskrivaren

GR ANSKNING / ÅKERI

Mellan april 2017 och september 
2018 har nio fall med manipulerade 
färdskrivare varit upp i rätten. En 
dom är friande och åtta fällande.
Text JOHN ANTONSSON  Grafik CHRISTINA AHLUND

200 000  
i företagsbot

150 000  
i  företagsbot

förare dömd till  
30 dagsböter  
à 50 kronor

fall där   
dom stolen friat

Antal fall med manipulerade färdskrivare  
i domstol mellan april 2017 och september 2018

Finns ingen 
 statistik

Färdskrivarfusk kan gå under 
ett antal brottsrubriceringar. 
Det förs ingen statistik på 
hur många färdskrivare som 
misstänks vara manipulerade 
eller hur många domar som 
finns. Kammaråklagare Mikael 
Bäckström är specialiserad på 
yrkestrafikbrott. Vår sam
manställning är baserad på 
information från honom.

Svårt att  
upptäcka

Det är väldigt svårt att upp
täcka manipulation i efter
hand. För att polisen ska hitta 
fusk måste föraren i praktiken 
ha slarvat. Vissa gånger 
finns det en dold knapp för 
att stänga av färdskrivaren. 
Andra gånger en kombination 
av tryck på pedalerna. Exakt 
hur fuskarna gör varierar. I 
förundersökningsprotokollen 
konstateras oftast bara att 
fuskutrustning finns, men inte 
hur den aktiveras.

Ingen vet 
 någonting

I samtliga domar hävdar före
tag som förhörs att de inte vet 
var manipulationsutrusningen 
kommer från, de vet inte heller 
om att den finns i fordonen. 
Åkerierna är små och ofta 
ifrån Östeuropa, de kör ibland 
i Centraleuropa och ofta i Nor
den. Bland deras kunder finns 
flera stora nordiska företag.

Så här  
går det till

Färdskrivaren registrerar 
bland annat körtid, vilotid och 
hastighet. Förr var det vanligt 
att använda magneter för att 
manipulera färdskrivare. I de 
förundersökningar vi har läst 
rör det sig om avancerad elek
tronisk utrustning. Den gör att 
det går att ”lura” färdskrivar
en att föraren vilar samtidigt 
som bilen körs. Under ”vilan” 
går det också att köra fortare 
än den lagliga maxfarten.  
I praktiken kan föraren köra 
dygnet runt utan att det syns.

Ny generation 
på gång

De digitala färdskrivarna har 
funnits på vägarna sedan 
2006. Ett av målen var att 
stoppa fusket. Det har inte 
lyckats. Nu är en ny genera
tion skrivare på gång, alla nya 
lastbilar ska ha den efter den 
15 juni 2019. Den ska bland 
annat lagra position var tredje 
timme. Däremot är det inte 
helt klart när alla bilar som kör 
internationell trafik måste ha 
de nya färdskrivarna. Det se
naste budet från EU är 2036.
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Det har gått flera år sedan beslutet och snart 
är den här. Nästa generations färdskrivare med 
positionslagring och fjärravläsning.

Martin Wennerblom jobbar som affärsområdeschef på 
Stonebridge. Som tillsammans med Continental domi-
nerar den europeiska marknaden av färdskrivare. 
Han bär med sig en prototyp när han möter 
upp i det svenska huvudkontorets foajé. 

Färdskrivaren ser ut ungefär som den 
gamla. Vilka funktioner den ska ha och hur 
den ska se ut är in i minsta detalj styrt från 
EU. Givetvis kan tillverkarna lägga in egna 
finesser, fast vad det blir vill Martin Wennerblom 
inte gå in på. Men han pratar gärna om det som lagen 
kräver.

– Alla i branschen gynnas av en sund konkurrens 
utan fusk. Den här har många funktioner som gör att 
det blir väldigt svårt att fuska, säger han.

NÄR WENNERBLOM PRATADE om den nya färdskrivaren 
på lastbilsmässan Elmia var många positiva. Men vissa 
var lite oroade över integriteten för chaufförerna. Skul-
le det bli massböter?

– Poliserna kommer att vara utrustade med en 
avläsare, ungefär som en radarpistol. De kommer att 
kunna läsa in vissa saker. Exempelvis hastighet, om 
föraren har ett giltigt kort, vilken aktiviteten han har 
knappat in och hur länge chauffören har kört. Vitsen 
är inte att avläsaren ska användas för massbötfällning, 
den är till för att sortera ut vilka bilar som ska stoppas 
för kontroll, säger han. 

DET ÄR EGENTLIGEN ingen som vet om de nya färdskriv-
arna går att manipulera. Men det finns flera delar som 
sammantaget ska göra dem betydligt svårare att fuska 
med.

Den kanske viktigaste egenskapen är positionslag-
ring. Lastbilens position lagras vid start och stopp, 
samt var tredje timme. En annan sak som försvårar 
fiffel är att en ny typ av plombering för färdskrivaren. 
Varje plombering kommer att vara sökbar hela vägen. 
Om en färdskrivare visar sig vara manipulerad kan 
polisen undersöka vilken verkstad plomberingen kom-
mer från, från vilken återförsäljare verkstaden köpt 
den och vidare i leden hela vägen till producenten. 

TRANSPORTS UTREDARE Jonathan Karreskog är inte allt 
för optimistisk.

– Jag vet inte om den nya färdskrivaren kommer 
lösa någonting. Fuskarna hittar oftast nya metoder. Vi 
vill se någon typ av automatiskt kontrollsystem som 
hjälper polisen.

– Vi vill inte låsa fast oss vid en särskild modell, 
utan det är polisen som vet bäst vad som behövs, säger 
Jonathan Karreskog. John Antonsson

Nästa generations färdskrivare ser ungefär ut som de 
 gamla. Men kontrollfunktionerna är betydligt fler.

Nästa år kommer 
nya färdskrivaren

GR ANSKNING / ÅKERI

Sören Johansson är trafikpolis i Helsingborg. Han berättar att trafikpoliserna är få och att det finns många fel och mycket fusk som kan upptäckas vid kontroller.

Ny lag med  
fängelsestraff
I somras skickade Transportstyrelsen ett 
lagförslag till regeringen om att skapa en 
ny brottsrubricering som heter manipula-
tion av färdskrivare. Det är riktat mot de 
åkerier som manipulerar sina färdskrivare. 
Enligt förslaget ska straffet kunna bli upp 
till två års fängelse. I dag går det att straf
fa chaufförer och åkerier för brottet, men 
det kan hamna under flera olika katego
rier. Bland andra dataintrång, och straffet 
blir då i regel företagsbot.

Enligt lagförslaget införs inget nytt straff 
för den som innehar eller använder mani
pulationsutrustning. Däremot en ny skrivel
se som gör det lite lättare att upptäcka ut
rustningen. Som det nu ser ut i lagen krävs 
att polisen har ”tillräckliga bevis för skälig 
misstanke”, i det nya lagförslaget står det 
”anledning att skäligen misstänka”.

– Om vi ser att en chaufför har en 
fraktsedel i Stockholm och en i Landskro-
na, fast bilen bara visar 20 mils körning. 
Då måste någonting ha hänt, säger Sören 
Johansson.

Enligt honom borde det gå att hitta fler 
manipulerade färdskrivare, men det är 
svårt med dagens nerbantade trafikpolis.

– Det är en fråga om resurser. Oavsett 
om det handlar om olagligt cabotage, 
andra trafikbrott eller manipulerade 
färdskrivare så är vi för få trafikpoliser. 
Det gör att upptäcktsrisken är väldigt 
liten, säger han.
Är det vanligare med manipulerade 
färdskrivare?

– Jag har inget faktaunderlag. Men 
om man säger så här: För fem år sedan 
när vi stannade bilar hade de alltid fel 
någonstans. Det var fem minuter för kort 
rast eller 20 minuter för kort dygnsvila. 
I dag kommer det in flera bilar som har 
det helt cleant. Det är inte normalt när 
så många kör utan en enda anmärkning, 
säger han och fortsätter:

– Skulle vi bara leta manipulerade 
färdskrivare så skulle vi garanterat hitta 
fler. Men det går inte. Vi ska titta på många 
andra saker. Vi ska väga bilar, titta på till-
stånd, lastsäkring, cabotage, farligt gods. 

POLISEN SKÖTER FÄRDSKRIVARKONTOLLEN 
på vägen och Transportstyrelsen gör 
företagskontroller på svenskregistrerade 
åkerier. Alla EU-länder förväntas utföra 
liknande företagskontroller var för sig.

Transportstyrelsen hittar en hel del 
överträdelser. Vissa är rena handhavande-
fel. Ett vanligt fel är att förare kört utan 
förarkort, något som myndigheten ser 
allvarligt på.

– Många gånger finns det en förklaring 
bakom undantagen. Om vi får det visat 
för oss kan de slippa betala, om vi anser 
att förklaringen är rimlig, säger Kenneth 
Fors, som jobbar med företagskontroller 
på Transportstyrelsen.
Men hur är det med färdskrivarfusk då?

– Där är det svårare för Transportstyrel-
sen. Information om hastighet är det som 
oftast gör att en kontrollant kan upptäcka 
fusk. Men i färdskrivaren lagras bara 
hastigheter från de senaste 24 timmarnas 
körning och företagen behöver bara kopi-
era färdskrivardata var 90:e dag, säger 
Kenneth Fors. 

När den nya generationen färdskrivare 
kommer får Transportstyrelsen bättre 
verktyg att upptäcka manipulationer.

– Jag föreställer mig att vi ska kunna se 
indikationer på manipulation. Exempel-
vis om föraren slagit in vila, men är på 
två olika positioner före och efter, säger 
Kenneth Fors. 

” Om man kört 80 kilometer i timmen  
och retarderar till 0 kilometer i timmen 
på noll sekunder kan man se det som  
en indikation på att något är fel . Då 
börjar vi leta utrustning och prata med 
chauffören”

Sören Johansson, trafikpolis i Helsingborg.
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1986
blev det för första gången lagkrav på färd
skrivare i lastbil. 

från folk i branschen, som har svårt att 
förstå varför det är billigare att manipu-
lera en färdskrivare (150 000 
kronor) än för att drabbas 
av sanktionsavgift för flera 
överträdelser av kör- och vi-
lotider (200 000 kronor). Jag 
håller med dem, och försöker 
därför få en praxishöjning till 
200 000 kronor, säger Mikael Bäckström.

FYRA DOMAR OM manipulerade färdskriv-
are har fällts i Helsingborgs tingsrätt. Tre 
av dem var fällande, men vid ett tillfälle 
friades en person av rätten. Sören Johans-
son är en engagerad trafikpolis i Helsing-
borg som tagit ett antal fuskare. Så här 
sätter poliserna dit dem:

– Ibland kollar vi färdskrivaren ru-
tinmässigt och ibland gör vi en extra 
kontroll ifall det verkar som att något inte 
stämmer. Om man har kört 80 kilometer 
i timmen och retarderar till 0 kilometer i 
timmen på noll sekunder kan man se det 
som en indikation på att något är fel. Då 
börjar vi leta efter utrustning och prata 
med chauffören, säger Sören Johansson.

Ett annat sätt är att kika på fraktsed-
larna. 

ör den som manipu-
lerar färdskrivaren 
finns det pengar att 
tjäna. Föraren kan 
blåsa på i en bra bit 
över den lagstadga-
de hastigheten, och 

det går att köra fler 
timmar än vad lagen 

tillåter. Om det görs 
snyggt finns dessutom goda 

chanser att ingen upptäcker fifflet.
Transportarbetaren har gått igenom do-

mar mot företag som ertappats med mani-
pulerade färdskrivare. Att fuska kräver av 
allt att döma stor teknisk kompetens.

För den förare som åker dit med mani-
pulerad färdskrivare är straffet lindrigt. 
Förra året dömdes en förare för att ha 
fuskat med färdskrivaren. Straffet blev 30 
dagsböter på 50 kronor styck, totalt 1 500 
kronor. 

För det åkeri som åker dit kan det i 
vissa fall bli en dyrare historia. 

Det är just därför kammaråklagare 
Mikael Bäckström, fokuserar på att dela 
ut företagsböter. Då landar straffet i regel 
på 150 000 kronor.

– Jag har fått reaktioner, bland annat 

FFF
Fotot är hämtat från ett förundersöknings
protokoll och visar en del av hur fusk
utrustningen har installerats.
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Bärgning. Det är orimligt att all-
tid kräva skyddsfordon, TMA-bi-
lar, vid bärgning och annat 
servicearbete på utsatta vägar. 
I stället ska företagen göra 
riskbedömningar. Beskedet från 
kammarrätten är ett bakslag för 
Transport och bärgningsföretag 
som anser att vägarbetarna har 
ett extremt farligt jobb. 

Text Jan Lindkvist

– Domstolen och Arbetsmiljöverket 
är ute och cyklar. Riskbedömningar 
ska göras av arbetsgivaren. Hur ska 
det gå till här? Ska jag som vd åka 
ut på varje olycka och bestämma 
om det behövs en TMA-bil eller 
inte, säger Rickard Elvin, vd på 
Assistancekåren i Örebro.

På senare år har flera bärgare och 
anställda på däckjourfirmor dödats 
eller skadats svårt vid påkörningso-
lyckor. Riskerna har ökat i takt med 
högre hastigheter och bilförare som 
knappar på telefoner och gps:er 
bakom ratten.

För fem, sex år sedan slog Arbets-
miljöverket in på en radikal linje. I 
ett par regioner – där Stockholm, 
Örebro och Västerås ingår – infördes 
ett generellt krav på TMA-skydd vid 
uppdrag på särskilt utsatta vägar. 

Men i början av 2016 gjorde 
Arbetsmiljöverket en 180-graders-
sväng. Den högsta ledningen ingrep 
och körde över de lokala arbets-
miljöinspektörerna. I stället för ett 

generellt krav på TMA-bilar skulle 
arbetsgivarna göra riskbedömning-
ar.

Helomvändningen gjorde att det 
blev olika regler i landet, eftersom 
verket inte drog tillbaka vitesbe-
sluten som riktats mot hundratals 
företag.

Transport har hela tiden fortsatt 
att driva frågan om säkerheten för 
vägarbetarna. I Örebro och Västerås 
begärde två regionala skyddsombud 
tidigt att Arbetsmiljöverket skulle 
gå ut med viteskrav mot sex företag. 
Med generellt krav på TMA-skydd 
på farliga vägar.

VERKET SA NEJ och skyddsombuden 
förlorade sedan även rond två i För-
valtningsrätten i Karlstad.

Transport gick då vidare till 
Kammarrätten i Göteborg. Den 15 
oktober föll domen. Det blev nytt 
bakslag för facket.

Rätten går på Arbetsmiljöver-
kets linje och anför att generella 
TMA-krav är orimligt och opro-
portionerligt. Lösningen ska vara 
riskbedömningar inför uppdragen 
ute på vägen.

Martin Miljeteig är ombudsman 
och arbetsmiljöansvarig på Trans-
port. Han är mycket kritisk mot 
Arbetsmiljöverket:

– Det här skadar förtroendet för 
verket och generaldirektören. Ris-
ken att skadas vid servicearbeten på 
vägen är lika stor i hela landet. Men 
den myndighet som har det högsta 

ansvaret för arbetsmiljön hävdar att 
det inte ska finnas generella krav, 
lika för alla.

I bärgningsbranschen är man 
dock inte överens om vilken linje 
som är bäst – förbud eller riskbe-
dömningar. Mats Nilsson, vd för 
hela Assistancekåren i Sverige, 
håller inte med vd:n i Örebro:

– Det generella viteskravet var 
som att skjuta mygg med bazooka. 
Ibland är det totalstopp på vägen, 
efter en olycka, och då behövs ingen 
TMA-bil, säger han. 

EN CENTRAL FRÅGA nu är hur Arbets-
miljöverket kommer att agera. Ska 
besluten om vitesförbud rivas upp, 
så att reglerna blir desamma i hela 
landet?

Transportarbetaren har sökt 
ansvariga på verket och bara fått 
följande mejlsvar:

”Vi har inte analyserat domen 
än så vi uttalar oss inte just nu. Vi 
kan inte i dag säga när vi är redo att 
uttala oss.

Facket befarar fler 
dödsolyckor efter dom

AKTUELLT

225
transportföretag gick i konkurs under 
årets första nio månader, en ökning 
med 26 procent jämfört med samma 
period 2017. Statistiken från Creditsa-
fe och UC handlar om land-, sjö- och 
lufttransporter. Även magasinering, 
post- och kurirverksamhet.

Vakter fick godkänt 
i oväntad kontroll 
Bevakning. Inga fel upptäcktes 
när väktare och bevakningsföre
tag i Skåne kollades. Länsstyrel
sen gjorde oanmälda kontroller i 
köpcentrum och på andra ställen 
där väktare arbetar. Kontrollan
terna tog reda på vilka väktarna 
är för att kunna stämma av att 
de är godkända i länsstyrelsens 
register. 

– Vi har egentligen inte några 
signaler om att det skulle vara 
fel någonstans. Det har i stället 
gjorts en riskanalys som kom
mit fram till att kontrollerna är 
viktiga. De sker över hela landet 
och det är första gången som 
de görs på det här sättet, säger 
Henrik Kvennberg, tillsynsansva
rig på länsstyrelsen, till Blekinge 
läns tidning. LB

1 500 pålar för en 
ny hamnterminal
Hamn. Om sju år ska den nya 
hamnterminalen i Göteborg 
stå klar. Pålningen startade i 
oktober. 1 500 pålar ska slås ner 
i berget under Arendalsvikens 
botten.

– Terminalen är en viktig 
del av hamnens långsiktiga 
 expansionsplaner och kommer 
att stärka Göteborg ytterligare 
som Nordens logistikhuvudstad, 
säger Magnus Kårestedt, vd för 
Göteborgs hamn i ett pressmed
delande.

Godsterminalen ska ligga på 
Hisingssidan i Göta älvs mynning, 
mellan Älvsborgshamnen och 
Arendalshamnen. Grunden ska 
utgöras av 350 000 kubikmeter 
muddermassor från Göta älv. 
Planen är att djupet vid kaj ska 
bli tolv meter. LB

Godsterminalen ska ligga på 
Hisings sidan i Göta älvs mynning.

FO
TO

: 
G

Ö
TE

B
O

RG
S 

H
A

M
N

TMA?
Bokstavskombinationen ska utläsas 
Truck Mounted Attenuator, men 
fordonen kallas ibland ”kuddbil”. Det 
är ett mobilt påkörningsskydd oftast 
monterat på en lastbil. Bakpå bilen 
finns då en ljustavla som kan visa 
pilar, hastighetsbegränsning eller 
andra budskap.

Bilden är tagen efter att en TMA-bil rammades på E18 mellan Arboga och Örebro. 
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NYCKELN TILL EN 
SCHYSST PENSION

Vad ser du framför dig när du tänker på pensionen? 
För att få friheten att göra det du längtar efter, 
behöver du en bra tjänstepension. Hos oss har våra 
kunder fått en god avkastning som legat i topp i  
flera år* och en låg avgift. Nästan en halv miljon 
kunder har redan valt oss för sin tjänstepension.  
Välj nyckeln till en schysst pension du också!

*   Enligt Risk & Försäkrings årliga jämförelse, oktober 2018, har vår 
avkastning till våra fondsparare legat i topp, sett över 10 och 5 år. 
Historisk avkastning är dock inte någon garanti för framtida avkastning.

Läs mer på folksamlopension.se  
eller ring oss på 020-414 414

FolksamLO_Transportarbetaren_halvsida_104x300.indd   1 2018-10-22   14:48:53

SD-politiker överklagar 
Transports uteslutning
Facket. Sverigedemokraten Mats 
Fredlund har riktat uppmärk-
samheten mot Transport. Han 
kommer att driva frågan om sin 
uteslutning rättsligt. En ledande 
arbetsrättsjurist konstaterar 
dock att även ett fack har rätt 
att utesluta den som motarbetar 
föreningen.

Text Lena Blomquist

Transport har den hårdaste linjen 
bland de svenska facken: Den med-
lem som företräder Sverigedemo-
kraterna utesluts ur förbundet. 

JURISTER INOM ARBETSRÄTT är inte 
överens om detta är lagligt eller om 
det bryter mot Europakonventionen. 
Men Dan Holke, chef på fackens 
juristbyrå, tvekar inte:

– En förening kan utesluta 
den som motarbetar föreningen, 
konstaterar han. Sedan blir det 
lite speciellt när föreningen är ett 
fackförbund, som har rollen att 
företräda arbetstagare.

Han fortsätter:
– Då har den uteslutna med-

lemmen rätt att få sin sak prövad 
rättsligt.

Och den planen har alltså last-
bilschauffören Mats Fredlund, sveri-
gedemokrat som valts in i Kirunas 
fullmäktige. Första steget var att 
överklaga beslutet till Transports 
förbundsråd. Han har tagit en jurist 
till sin hjälp, och han driver opinion 
mot Transports linje i olika medier.

– Det är oerhört kränkande, säger 
han om uteslutningen.

Hans inställning är att fackför-
bunden inte ska ägna sig åt politik.

– Facket ska skydda mig som 
arbetstagare. Och när jag blir 
utesluten av politiska skäl finns det 

varken demokrati, jämlikhet eller 
yttrandefrihet.

Transport lutar sig i frågan mot 
ett kongressbeslut från 2007, som 
säger att den som har ett politiskt 
uppdrag för Sverigedemokraterna 
(SD) ska uteslutas ur fackförbundet.

– Det står jag för och det är jag 
stolt över, kommenterar förbunds-
sekreterare Lars Mikaelsson och 
hänvisar till SD:s ”uppenbart anti-
fackliga och rasistiska hållning”.

LARS MIKAELSSON FÖRKLARAR för-
bundets hållning med att det inte 
är en demokratisk rättighet att vara 
med i en organisation. I stadgarna 
står det att medlemmar utesluts om 
de ”stödjer sådan verksamhet som 
är oförenlig med organisationens 
ändamål eller på annat sätt uppträ-
der illojalt”.

Den som röstar på SD eller 
sympatiserar med partiet, utan att 
företräda det, blir inte utesluten ur 
Transport. Mats Fredlund och andra 
SD-aktiva blir inte uteslutna ur 
Transports a-kassa.

Sverigdemokraten Mats Fredlund har 
uteslutits ur Transport.

Skiljenämnd avgör tvister om uteslutning
Facket. När Transport får veta att en medlem företräder Sverige
demokraterna beslutar förbundsstyrelsen att hen ska uteslutas. 
Medlemmen kan överklaga beslutet till fackets förbundsråd, högsta 
beslutande organ mellan kongresserna. Den uteslutna kan sedan gå 
vidare och kräva ett skiljeförfarande. Det betyder att de två stridan
de parterna utser var sin skiljeman, och att en tredje ledamot utses 
av Arbetsdomstolens ordförande. Metoden räknas som en rättslig 
prövning. Alltsammans betalas av Transport.

2012 stämde en utesluten medlem i stället Transport inför tingsrät
ten. Stockholms tingsrätt skrev i sin dom att den inte kunde avgöra 
tvisten. Medlemmen hänvisades till skiljeförfarandet. Svea hovrätt 
avslog av samma skäl hennes överklagande och Högsta domstolen 
tog inte upp frågan till prövning. LB
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AKTUELLT

Däckarbete. På parkerings-
platser runt om i Sverige står 
däckarbetare utomhus och 
byter hjul åt bilister. De jobbar 
för Däckskiftarna och saknar 
kollektivavtal och försäkringar. 
Personalen kommer från länder 
som Lettland och Vitryssland. 

Text och foto Jan Lindkvist

– Vi har krävt kollektivavtal, men 
företaget vägrar. Däckskiftarnas 
huvudbolag har faktiskt avtal, men 
de har inga anställda arbetare. De 
finns hos olika underentreprenörer, 
säger Mikael Ladman, ombudsman 
på Transport i Karlstad.

I Mellansverige har fem Trans-
portavdelningar enats om en ge-
mensam aktion mot Däckskiftarna. 
Målet är att få fram kollektivavtal 
och rimliga villkor för personalen, 
som får påhugg ett par månader 
höst och vår.

Den här torsdagen är facket ute 
på de två parkeringar i Karlstad 
där Däckskiftarna ställt upp sina 
containrar.

UTANFÖR MATJÄTTEN WILLYS köar 
bilister med vinterdäck i skuffen. De 
mörkklädda killarna under presen-
ningstaket vill inte prata med facket 
eller tidningen Transportarbetaren. 

På parkeringen vid trädgårdsföre-
taget Plantagen går det bättre. Här 

är Fjodors platschef. Han kommer 
från Lettland, liksom hans två 
arbetskamrater som dock väljer 
att gå in i en container när facket 
kommer.

– HUR MYCKET tjänar du som plats-
chef? undrar Mikael Ladman.

– 150 kronor i timmen, plus pro-
vision, säger Fjodors.

– Vad får dina kamrater?
– Det vet jag inte, svarar Fjodors.
Han berättar att däckarbetarna 

fått anställning i två månader. De 
bor på ett vandrarhem i närhe-
ten och jobbar både vardagar och 
helger. Han anser att lönen är bra – 
med lettiska mått.

Fjodors får också frågan om vem 
som egentligen är arbetsgivare. Han 
svävar lite på målet.

Ombudsman Ladman har forskat 
i saken. Han skickade en förhand-
lingsframställan till huvudbolaget 
Däckskiftarna och fick till svar att 
all verksamhet bedrivs genom olika 
franchiseföretagare.

FLERA AV STATIONERNA – bland annat 
de i Karlstad och västra Stockholm – 
drivs av en och samma entreprenör, 
Norra Däcksgrabbarna AB.

När Ladman kontaktade 
Däckskiftarna uppgav bolaget 
att man inte har något ansvar för 
arbetsmiljö och arbetsvillkor för 

däckjobbarna. Han tycker att för-
klaringen är svårsmält:

– Jag har hittat personkopplingar 
mellan bolagen. Det är dessutom 
Däckskiftarna, inte Norra Däcks-
grabbarna, som tecknat hyresavtal 
med Plantagen.

FACKET HAR INVÄNDNINGAR när 
det gäller exempelvis löner och 
arbetstider. Enligt kollektivavtalet, 
som andra företag måste rätta sig 
efter, kan arbetet inte ske på helger. 
Arbetsmiljön är också en fråga som 
intresserar facket.

– Vi har noterat att det saknas 
skyddsanordningar på flera maski-
ner, säger Transports Mats Ericsson 
som också deltar i dagens aktion.

Vladimir Toulyansev är styrel-
seledamot i Norra Däcksgrabbarna 
AB, som alltså driver stationerna i 
Karlstad. Han har fått information 
om Transports aktion och är inte 
glad:

– Facket har inte rätt att vara där 
och dela ut flygblad till våra kunder. 
Inte på den mark vi hyr.
Hur ställer du dig till fackets krav på 
kollektivavtal?

– Kollektivavtal är inte obligato-
riskt i Sverige, eller hur? Alla grab-
barna har bra lön och bra villkor, de 
är nöjda.
Vilken lön får personalen?

– Det tänker jag inte berätta.

Transport delade ut flygblad och pratade med däckarbetare på en parkeringsplats i Karlstad. När Transportarbetaren ringer 
upp företagets ägare vill han inte berätta vad arbetarna får i lön.

Chaufförer. Körhem blåste 
tjänstemannafacket Unionen 
och tecknade hängavtal. Kon-
sekvensen är att chaufförerna 
som kör ut miljardföretaget 
Mathems mat går miste om un-
gefär 3 000 kronor i månaden, 
jämför med om de haft kollektiv-
avtal med Transport.  

Text John Antonsson

Aftonbladet har tidigare berättat 
att chaufförer anställda av Körhem 
som kör ut mat för Mathem, jobbar 
under ständig stress. I granskningen 
framkommer att chaufförer tvingats 
kissa i flaskor och byta mensskydd 
i skåpet på bilen bland matvarorna. 
Möjligheterna till att uppsöka toa-
lett under rasterna är dåliga. 

NU KAN VI avslöja att Körhem har 
använt sig av en felaktig tjänstebe-
skrivning för att teckna hängavtal 
med Unionen, i stället för att teckna 
avtal med Handels eller Transport. 
Företaget har sparat miljontals kro-
nor på det varje år. 

För den som söker jobb som 
chaufför på Körhem finns jobben 
att hitta på Mathem.se. Där under 
titeln utesäljare. När Körhem teck-
nade hängavtal med Unionen 2015 
lämnades en tjänstebeskrivning in 
som matchade den för utesäljare. 

Transportarbetaren har varit i 
kontakt med två anställda som väl-
jer att vara anonyma. Båda hävdar 
med bestämdhet att de är chauffö-
rer och inte utesäljare.

Det fina i kråksången (för 
Körhem) är att löneläget för en 

utesäljare är betydligt lägre än för 
chaufförer:

 En B-kortschaufför, som jobbar 
enligt Transports kollektivavtal i 
Stockholm eller Göteborg, får 136,13 
kronor i timmen i ingångslön. Efter 
ett år får chauffören 151,25 kro-
nor i timmen. Dessutom utgår en 
premiekompensation på minst två 
kronor i timmen.

 I platsannonser lovas utesäl-
jare/chaufförer för Körhem en in-
gångslön på 118,74 kronor i timmen. 
Enligt uppgift ska lönen gå upp 
med ungefär 10 kronor efter 3000 
timmars tjänstgöring.

 Också i Handels avtal är lönen 
för chaufförer högre än Körhem-fö-
rarnas nuvarande löner. Ingångslö-
nen för B-kortschaufförer är runt 
140 kronor och ob-tillägget är högre 

än i både Transports och Unionens 
avtal. 

LARS KARLSSON ÄR lokalombudsman 
på Transport avdelning 5 i Stock-
holm. Han tycker chaufförerna är 
chaufförer och ska ha lön som det.

– Körhem använder fel avtal. Jag 
undrar hur företaget kom fram till 
att förarna är utesäljare, som de 
baserar lönen på. Det gör att chauf-
förerna får för låga löner. Ägaren av 
Körhem är vd på Mathem, som har 
kollektivavtal med Handels. De vet 
mycket väl vad de gör. Det är vi från 
facken som ska bestämma vilket 
kollektivavtal som ska gälla, inte 
arbetsgivarna, säger Lars Karlsson. 

Körhems vd Frederik Engelfeldt 
har valt att svara på våra frågor per 
mejl:

3 000 kronor mindre i lön  
efter Mathems blåsning 

Unionen: Körhem vilseledde oss

Har ni valt att teckna hängavtal med 
Unionen för att det är billigare än att 
teckna avtal med något av de aktuel-
la LO-förbunden?

– Avtalsfrågan äger arbetsmark-
nadens parter, inte vi som företag, 
skriver Engelfeldt.
Förtjänar era chaufförer inte samma 
lön som hos konkurrenterna?

– Vi har i snitt 300 personer per 
månad som söker jobb hos oss. 
Många som slutar hos oss väljer 
sedan att komma tillbaka. Detta 
sammantaget borde innebära att vi 
är en attraktiv arbetsgivare. Tilläg-
gas bör att vi betalar löner som klart 
överstiger Unionens grundlöner, 
skriver Engelfeldt.

FÖRETAGET VILL INTE svara på om 
de är beredda att teckna avtal med 
Handels eller Transport.

Handelsanställdas förbund avstår 
från att kommentera på grund av att 
det är en pågående process om hur 
frågorna ska hanteras. De ber att få 
återkomma vid ett senare tillfälle.

Körhem
Körhems chaufförer jobbar i huvud
sak med att köra ut Mathems varor i 
Mathems bilar. Mathem har kollek
tivavtal med Handels och lagerper
sonalen där har en ingångslön på 
ungefär 20 kronor mer i timmen än 
chaufförerna som kör ut varorna. 
Mathem omsatte närmare 1,1 miljar
der kronor förra året.
Körhem omsatte 99 miljoner kronor 
förra året.

Chaufförer. Körhem ville ha kol-
lektivavtal för sina tjänstemän 
och Unionen skrev hängavtal. 
Sedan visade det sig att utesäl-
jarna i praktiken var chaufförer.

 Text John Antonsson

– Företaget uppgav att de som 
skulle omfattas av hängavtalet var 
tjänstemän. Det var dock inte fallet 
och Unionen ser mycket allvarligt 
på det som har hänt, säger Kristina 
Fanberg på Unionen.

År 2015 kontaktade Körhem 

tjänstemannafacket Unionen och 
ville ha ett kollektivavtal. Företa-
get sa att de berörda arbetstagarna 
jobbade som administrativ personal 
eller som utesäljare. 

UNIONEN UPPMANADE KÖRHEM att 
gå med i Svensk Handel, eftersom 
Mathem redan var det. Men företa-
get vägrade. Då tecknade Unionen 
ett hängavtal för vad de trodde var 
tjänstemän. 

Det var först under 2016 som 
Unionen fick indikationer på att 
utesäljarna egentligen var chauf-

förer, berättar Kristina Fanberg, 
central ombudsman på Unionen. 

– Vi har sedan situationen kom 
till vår kännedom arbetat för att nå 
en långsiktig lösning med företaget, 
men förgäves. Körhem har inte varit 
intresserade, säger hon.
Kan man säga att ni har blivit vilse-
ledda av Körhems tjänstebeskriv-
ningar?

– Ja, och det har vi påtalat för ar-
betsgivaren, säger Kristina Fanberg.
 Vad händer nu?

– Vi har sedan situationen kom 
till vår kännedom arbetat för att få 

arbetsgivaren att teckna kollektivav-
tal med något av de fackförbund på 
LO-sidan, som har relevant avtal för 
de tjänster som inte är att betrakta 
som tjänstemän. Det vill säga chauf-
förer, verkstadstjänster, gårdstjäns-
ter och andra arbetartjänster. 

– Körhem har dock inte varit 
intresserade utan har hela tiden 
sagt nej till våra förslag. Men vi ger 
självklart inte upp utan kommer 
att fortsätta arbeta för en långsiktig 
lösning som tryggar villkoren och 
säkerställer arbetsmiljön för arbets-
tagarna, säger Kristina Fanberg.

De som kör Mathems bilar är anställda av Körhem och går under ett avtal för sälja-
re. Det innebär att förarna får mer än 3 000 kronor mindre i ingångslön.
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5 tycker till
Vem byter däck på din bil?

Marcus Karlsson, 
 väktare, Göteborg: 

– Jag ska göra 
det själv i morgon, 
hemma på uppfar

ten. Jag byter på 
fruns bil också, så lagar 

hon mat till mig. Det blir godare.

Lars Eriksson, pensio
nerad hamnarbeta
re, Oxelösund: 

– Jag kör på året
runtdäck, och det 

har jag gjort i många 
år. Nu har de suttit på 

i två år och ska väl hålla i några 
till. När de tar slut beställer jag 
nya däck på nätet och då får min 
son hjälpa mig att byta.

Mikael Hägglund, 
gummiverkstads
arbetare, Sundsvall:
 – Jag gör det 
själv så att det blir 

ordentligt gjort, och 
det är redan bytt och 

klart för i höst. Jag gjorde det 
hemma. Inte här på verkstan. 
Som yrkesman rekommenderar 
jag dubbdäck till alla.

Jenny Kring, timmer
bils chaufför, Näs
viken:

– På min egen bil? 
Det gör jag själv. I 

våras hade jag så 
tjockt i garaget hemma 

att jag gjorde det på jobbet, och 
det blir nog samma sak nu. 

Johan Pettersson, 
flygplatsarbetare, 
Växjö: 

– Nu har jag 
allrounddäck så jag 

behöver inte byta. 
De funkar väl för det 

mesta, men är egentligen inte 
optimala någon gång. Förut när 
jag bytte till vinterdäck gjorde 
jag det alltid själv.

Transport vill ha avtal  
för däckbytare från öst
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Tidningsbud. Tidningsdistribu-
tören i södra Skåne varslar om 
uppsägning. 25 fast anställda 
och ytterligare 30 visstidare kan 
bli av med jobbet. Och facket 
tycker att det egentligen är bra. 

Text och foto Lena Blomquist

– Det är klart att det är negativt att 
en del måste sluta, säger Anders 
Wendt, arbetsplatsombud för 
Transport på Nim distribution, 
och förklarar samtidig varför han i 
grunden ändå är positiv:

– Transport har kämpat i åratal 
för att tidningsbuden ska få högre 
sysselsättningsgrad, och det är ett 
av företagets syften med den här 
omorganisationen.

BUDEN KOMMER ATT få fasta lokaler – 
noder – där tidningar och annat ska 
hämtas. Där finnas en arbetsledare 
varje natt, samtidigt som noden blir 
en träffpunkt. I dag plockar buden 
upp buntar med tidningar i bussku-
rer och utanför butiker.

– Det blir också en förbättring, 
tycker Anders Wendt.

NIM HAR I dag runt 1 050 anställda. 
Med omorganisationen, som ska 
vara klar sommaren 2019, kom-
mer antalet att minska rejält. De 55 
tjänster som Arbetsförmedlingen nu 
har fått varsel om handlar om etapp 
ett av åtta. Halva Malmö berörs i 
detta första steg, och till sommaren 
ska nyordningen gälla i hela sprid-
ningsområdet för Sydsvenskan och 
Helsingborgs Dagblad.

Bakgrunden är morgontidningar-
nas sjunkande upplagor. Men också 

att tidningsbuden får mer och mer 
e-handelspaket att leverera.

Omorganisationen går ut på att 
hela utdelningsområdet delas in i 
ett antal rutter som ska ta ungefär 
en timme vardera. Varje natt tillde-
las respektive tidningsbud ett antal 
rutter som ska fylla den avtalade 
arbetstiden. Det betyder att en för 
natten tung rutt, kanske med total-
distribution av någon tidning, inte 
behöver betyda övertid för budet.

– För våra medlemmar blir det ett 
sätt att slippa stressen, säger Linda 
Svensson, ombudsman på Trans-
port i Malmö, som också är positiv 
till förändringarna på Nim.

I dag är den genomsnittliga ar-
betstiden för Nims tidningsbud 155 
minuter per arbetsdag. Med den nya 
organisationen och indelningen ska 
tillsvidareanställda cykelbud ha en 

arbetstid på lägst 180 minuter (tre 
timmar) på vardagarna. På lördagar 
och söndagar blir deras arbetstid 
240 minuter (fyra timmar). För bil-
buden ska fyra timmar gälla veckan 
runt. Fler bud än i dag kommer att 
använda bil eller elcykel, gångbu-
den minskar i antal.

– Tyvärr blir konsekvensen att en 
del av våra kunniga och engagerade 
anställda sannolikt får lämna oss, 
säger Jessica Svenmar, vd på Nim.

FÖRHANDLINGARNA MELLAN Nim och 
Transport om varslen i Malmö fort-
satte när denna tidning gick i tryck.

– Jag ska titta på las-listorna inför 
diskussionen, säger arbetsplatsom-
budet Anders Wendt.

– Vi räknar med att följa det regel-
verk som finns i las, säger företagets 
direktör Jessica Svenmar.

55 tidningsbud sägs upp

AKTUELLT

Ont om avtal  
i nya branscher
Gigekonomi. Plattformsföretag, 
crowdwork och work-on- demand.  
LO borrar i begreppen som alla 
handlar om osäkra jobb där 
 arbetaren anlitas digitalt, ofta 
via en app. I en rapport kon-
staterar LO att kollektivavtal 
är nästintill obefintliga i de nya 
branscher där anställda betrak-
tas som egenanställda. LB

Vanligt att dölja  
sopor under jord
Miljöarbetare. Allt mer sopor 
flyttar ner i underjorden. Trenden 
bland fastighetsägare är att 
gräva ner behållare i marken och 
låta hyresgäster och bostads-
rättsinnehavare kasta sina påsar 
i ett nedkasthål ovan jord. Det 
funkar i bostadsområden med 
mark intill husen. Fördelarna är 
många, skriver Fastighetstidning-
en. 

Billigare för fastighets-
ägaren, med större utrymmen 
och därmed längre tid mellan 
tömningarna. Bättre närmiljö för 
de boende, med mindre risk för 
lukt i de stora, kylda behållarna. 
Och för sopgubben: lättare att 
komma till än i inbyggda soprum.
 LB

25 fast anställda och 3 visstidare blir av med jobbet när Nim omorganiserar.

Kall biogas driver 
tunga lastbilar
Åkeri. Flytande biogas är en 
iskall produkt på ungefär minus 
160 grader. Bland lastbilstillver-
kare och miljömedvetna köpare 
är den däremot stekhet. Här 
fyller chauffören Bengt Eriks-
son tanken i en av flera tunga 
biogaslastbilar, som livsmedels-
grossisten Dagab och tillverkaren 
Volvo Lastvagnar nyligen släppte 
ut på vägarna.

– Näe, det verkar inte vara 
någon skillnad för mig som 
chaufför, säger han.

– Det krävs lite mer vid tank-
ningen bara. Här är ett sorts 
tanklock, och sedan måste jag 
vrida upp en kran för att sänka 
trycker inne i gastanken. Det tar 
lite längre tid.

Övergången från diesel ska 
minska utsläppen av klimatpå-
verkande koldioxid.  LB

Här fyller chauffören Bengt Eriksson 
tanken i en tung biogaslastbil.
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Göteborgs-Posten slutar 
med skärgårdsutdelning
Tidningsbud. I 29 år har Karin Westberg delat ut 
tidningar på Brännö. På cykel eller med flakmoppen. 

Men från den 1 december kommer prenumerant
erna själva att få hämta sina morgontidningar i en 
låda i hamnen. Detsamma gäller på ytterligare 15 öar 
i Göteborgs skärgård och Bohuslän. 

Transport förhandlar om turordningslistorna, och 
Karin Westberg konstaterar att det kommer att bli 
tufft att pendla till fastlandet för att göra sitt jobb.

– Jag får välja mellan att flytta jobbet till ett 
annat område i stan eller bli uppsagd, säger hon. 
Det kräver mycket tid att jobba på fastlandet … men 
jag behöver ju ha kvar min anställning, säger Karin 
Westberg. LB
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Nytt från a-kassan

Löpande undersökningar 
av medlemsnöjdheten
Under hösten kommer vi att genomföra en 
undersökning av vad ni medlemmar tycker om 
bland annat Mina sidor. Vad fungerar bra, vad 
fungerar mindre bra och vad kan förbättras?

Vi håller även på att sammanställa resul-
tatet av en större undersökning, om vad ni 
medlemmar tycker om  a-kassans  service, som 
genomfördes av  Kantar/Sifo tidigare i år.

Ökad säkerhet vid 
 telefonkontakt med oss
Som ett led i att öka säkerheten kring hur vi 
behandlar dina personuppgifter, har vi börjat 
begära identifiering med Bank-ID även vid 
telefonsamtal. 

Det gör vi för att skydda dina uppgifter så att 
ingen obehörig ringer och utger sig för att vara 
du, i syfte att komma över dina personuppgifter.

Metoden är lika enkel som säker. Du får 
uppge ditt personnummer till handläggaren, 
som  skickar en signal till ditt Bank-ID. När du 
 signerar går en signal tillbaka till oss och vi vet 
att det är rätt person som vi pratar med.

Snabbare svar på dina 
frågor med en chat
För att snabbare kunna svara på dina frågor, 
och för att du ska slippa sitta i telefonkö, kom-
mer vi under hösten att börja använda en chat 
inne på Mina sidor.

Chatten är en liten ruta där du kan skriva in din 
fråga och en handläggare svarar på en gång.

Nu förbättrar vi vår service ytterligare!
Vi arbetar löpande med att förbättra servicen till våra medlemmar. En viktig del i det arbetet  

är att öka säkerheten och skydda dina uppgifter så att ingen obehörig kommer åt dem.

Fo to :  Ann ika  Kar lbom

TRANSPORTS A-KASSA www.transportsakassa.se

DETTA ÄR EN ANNONS.
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Hamn. Nya stridsåtgärder kan 
vara på gång i hamnarna. Med-
lemmarna i Hamnarbetarför-
bundet avgör om fackförbundet 
ska varsla om konflikt riktad mot 
Sveriges Hamnar.  

Text Jan Lindkvist
Medlemsomröstningen i Trans
ports konkurrentfack pågår när 
detta skrivs. Enligt ett cirkulär som 
förbundet gått ut med kan ett varsel 
skickas i väg till arbetsgivarna tidi
gast en vecka efter att medlemsvo
teringen är genomförd. Det vill säga 
ungefär när du läser detta.

”Vi behöver vara beredda på att 
en avtalskonflikt kan bli långva
rig”, skriver förbundet i cirkuläret. 
Syftet, uppger man, är att ”utöva 
påtryckningar på arbetsgivarna 
för att få till stånd ett rikstäckande 
kollektivavtal”.

BAKGRUNDEN ÄR ATT arbetsgivarna i 
Sveriges Hamnar inte går med på att 
teckna kollektivavtal med Hamn
arbetarförbundet (HF). Vid en för
handling i slutet av september blev 
svaret att HF måste nöja sig med ett 
hängavtal på Transports avtal.

– Vi träffade Hamnarbetarför
bundet och förklarade att vi redan 
har ett kollektivavtal, för hela 
branschen. Vi har ingen möjlighet 
att teckna ytterligare ett, sa Joakim 
Ärlund, vd i Sveriges Hamnar, efter 
avslutad förhandling.

– För Hamnarbetarförbundets 
del kan det bara bli frågan om ett 

hängavtal. Och det avvisade Hamn
arbetarförbundets representanter.
Vilka problem uppstår med två likaly-
dande avtal?

– De skulle per definition inte 
bli likalydande. Det skulle bli olika 
parter som ingår avtalen. När det är 
dags för ny avtalsrörelse riskerar vi 
att få olika krav från de två facken. 
Dessutom finns det många lokala 
avtal i hamnarna. Om även de ska 
dubbleras blir det än mer ohållbart.

– På den här punkten är vi 
överens med den övriga fackför
eningsrörelsen: Det ska finnas ett 
kollektivavtal per yrkesgrupp och 
bransch. Inte flera.

HF:s representant Erik Helgeson 
hävdar att Sveriges Hamnars beslut 
att dra in facklig tid och andra 
rättigheter har påverkat arbets

miljöarbetet i hamnarna. Det var 
den utlösande faktorn till att för
bundet gjorde en nya framstöt om 
ett eget kollektivavtal.

Han säger:
– Sveriges Hamnar upprepade 

samma ståndpunkt. Att det bara 
kan bli ett hängavtal. Vi försökte 
också prata om arbetsmiljön och 
ifall det gick att lyfta ut de frågorna 
på något sätt.

ERIK HELGESON UPPGER att HF:s 
förhandlare på slutet var beredda att 
backa från de tre ändringskrav som 
förbundet hade med sig till förhand
lingsbordet.

– Det skulle innebära att vi skrev 
på ett avtal som var exakt likadant 
som Transports. Men det hjälpte inte. 
Det är bara hängavtal som gäller.

Hamnarbetarförbundet 
röstar om avtalskonflikt

Saltbil ska hitta 
rätt i nytt test
Chaufförer. Effektivare halk
bekämpning och säkrare 
vägar är målet för ett pågående 
projekt på Statens väg och 
transportforskningsinstitut. ”Ett 
datastyrt system ska utgå från 
väderleksprognoserna och ta 
fram den bästa vägen en saltbil 
ska köra just då. Prognosen visar 
var det kommer att bli halt och 
bilen styrs alltså ut till rätt platser 
för att salta vägen innan halkan 
kommer”, säger Anna Arvidsson 
på VTI. Systemet ska testas på 
tre eller fyra platser under vin
tern. LB

AKTUELLT

Sjukpenningen dras 
in för fler sökande
Sjuka. Försäkringskassan har 
ändrat sina rutiner kring dem 
som ansöker om sjukpenning. 
Fler får sjukpenningen indragen.

Tidigare ägnade sig handläg-
garna mer åt personliga möten 
med till exempel den sjuka och 
hens arbetsgivare samt hälso- 
och sjukvården. I dag går det 
mer tid åt att utreda rätten till 
ersättning utifrån medicinska 
underlag, visar en rapport från 
Inspektionen för socialförsäkring-
en (ISF).

Ingen lagändring ligger bak-
om. Den ändrade handläggning-
en är i stället ett försök att möta 
regeringens mål om högst nio 
sjukpenningdagar i snitt per år 
fram till 2020.

– När tillämpningen varierar 
över tid utan att några bety-
delsefulla regeländringar har 
genomförts för sjukförsäkringen 
kan det äventyra rättssäkerheten 
över tid, säger Inger Sohlberg, 
som varit projektledare för 
granskningen, i ett pressmedde-
lande. 

En granskning i Sveriges Radio 
visar att 26 600 personer fick sin 
sjukpenning indragen under för-
ra året. 2014 var årssiffran 5 900 
personer. LB

Nya ledare för 
tunga utskott
Politik. Hur landet ska styras vet 
vi inte än. Men när partiledarna 
fortfarande träter om hur en 
regering ska se ut har riksdagen 
formerat sig.

– Det är helt avgörande i att 
transporterna ska minska utsläp-
pen med 70 procent till senast år 
2030. Det har alla partier ställt 
sig bakom, förutom Sverigede-
mokraterna. Det måste ske en 
väldigt stor överflyttning från 
väg till mer hållbara transport-
medel. 

Anna Johansson (S) fick lämna 
posten som infrastrukturminister 
efter att grava fel avslöjades på 
Transportstyrelsen. Hon blir nu 
ordförande i riksdagens arbets-
marknadsutskott och får frågan 
om förändringar i lagen om 
anställningsskydd på sitt bord.

 LB

Anna Johansson (S) och Jens Holm 
(V) är nya utskottsordföranden.
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Hamn. I Göteborgs hamn sparka-
de det omdiskuterade stuveri-
bolaget APM Terminals ut 73 fast 
anställda och alla ”extringar”. 
De har ersatts med inhyrd perso-
nal från Adecco. Inhyrda vittnar 
om osäker väntan vid telefonen. 
Och lägre inkomster.. 

Text och foto Jan Lindkvist

– Ibland klarar jag inte att ställa 
upp på så kort varsel som Adecco 
begär. Då måste jag tacka nej, med 
löneavdrag, säger en hamnarbetare 
som vill vara anonym.

Fartyg kommer ofta till hamnar
na på oregelbundna tider. För att 
möta arbetsgivarnas krav på flexi
bilitet har Transport i många år gått 
med på en bemanningslösning där 
extrapersonal – ofta kallad blixten – 
kan ringas in med kort varsel.

Fack och arbetsgivare har också 
enats om ett avsteg från de vanliga 
anställningsskyddsreglerna. Blixt
jobbet ger inte företrädesrätt till ny 
anställning. I gengäld har extringar
na fått bra betalt. 

Mellan parterna har det funnits 

en tyst överenskommelse om att 
hamnarna inte hyr in personal så 
länge facket accepterar blixtmodel
len.

Den ordningen gällde fram till 
hösten 2017. Då meddelade APM 
Terminals (APMT) att blixtperso
nalen skulle ersättas med inhyrda. 
APMT, som i flera år legat i fejd 
med hamnarbetarna, varslade 140 
personer. Drygt hälften av dem var 
fast anställda.

EFTER ETT ÅR med Adecco kan Trans
ports klubbordförande Daniel Bör
jesson konstatera att APMT bryter 
mot andemeningen i kollektivavtalet 
om minst 80 procent fast anställda 
i hamnarna. Andelen inhyrda ligger 
nu kring 40 procent i containerter
minalen.

Han har haft många samtal från 
missnöjda Adeccoanställda:

– Enligt LO:s bemanningsavtal 
ska de uthyrda ha tillsvidareanställ
ning, på heltid. Det finns dessutom 
en garantilön, om det inte blir något 
jobb. Hade avtalet fungerat som 
tänkt hade jag varit nöjd. Men Adec
co rundar reglerna.

Enligt Daniel Börjesson har Adec
co sagt nej till att anställda en del 
av de sparkade hamnarbetarna. På 
kritiklistan har Transportklubben 
flera punkter. Bland annat:

 I takt med att kunderna åter
vänder till Göteborg ökar personal
behovet. I stället för att fastanställ
da, ökar inhyrningen.

 APMT tar in inhyrda på halva 
arbetspass. De får stuverilön för 
de arbetade timmarna, men bara 
den lägre garantilönen för resten av 
tiden.

Det som oroar Daniel Börjesson 
mest är ändå enskilda personer som 
kommer i kläm:

– Adecco vill gärna komma 
undan garantilönen. Då kan man 
erbjuda småbarnsföräldrar omöjliga 
arbetspass. De tvingas tacka nej och 
betraktas då som tjänstlediga den 
dagen. Och blir utan lön.

– Ett alternativ är att hänvisa folk 
till att plocka lådor på något lager, 
med en lön som bara är hälften mot 
stuverilönen.

Hasse är en av de anställda på 
Adecco. Han vill inte ställa upp 
med sitt rätta namn av rädsla för 
repressalier. Innan Hasse hamna
de hos bemanningsföretaget hade 
han jobbat både som blixt och fast 
anställd i hamnen.

Nu är hans tillvaro otryggare. En 
vanlig vecka är han inbokad i snitt 
tre dagar. De övriga två dagarna 
förväntas han sitta vid telefonen. 
Beredd att rycka in när Adecco 
ringer.

– Tiden jag ska vara tillgänglig 
är från klockan 06 till 15. Adecco 
kan ringa 14.55 och säga att jag ska 
jobba kvällsskift, med start klockan 
16. Då har jag väntat i onödan, utan 
betalning, i nio timmar.

Transportarbetaren har sökt 
Adecco för en kommentar.

Sparkade hamnarbetare 
tillbaka som inhyrda

Daniel Börjesson på ett fackligt möte där inhyrning och andra problem på APM Terminals diskutera-
des. Han noterar att merparten av de inhyrda från Adecco än så länge står utanför facket, och att det 
äventyrar den höga organisationsgraden i hamnarna.
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Fakta
Bemanningsav
talet tecknas av 
arbetsgivarna och 
alla LOförbund 
gemensamt. 
En grund i avtalet 
är att lönen för 
uthyrda ska ligga 
på genomsnittet 
bland dem som är 
jämförbara på den 
inhyrande arbets
platsen. Där finns 
också en slags tim
lönegaranti, som 
ger anställda på 
bemanningsföretag 
lön även när de 
inte är uthyrda.

” Adecco vill gärna kom-
ma undan garantilö-
nen. Då kan man erbju-
da småbarnsföräldrar 
omöjliga arbetspass.”

  Daniel Börjesson, klubbordförande

Hamnarbetarförbundets Erik Helgesson uppger att de var beredda på att teckna 
ett avtal som är likadant som det Transport har tecknat med Sveriges Hamnar.
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Kontroll avslöjade 
dålig lastsäkring 
Chaufförer. Sju lastbilar var 
säkrade på fel sätt när polisen i 
Västernorrland kollade 80 tunga 
fordon. Totalt avslöjades 14 
brott under fem dagas special-
kontroll. Det handlade, förutom 
de felsäkrade lasterna, bland 
annat om otillåtna transporter 
av farligt gods, överlaster och en 
förare som inte har rätt att köra 
yrkesmässigt. 

Av de kontrollerade förarna 
var ungefär fyra av tio från nå-
got annat land. Polisen Christof-
fer Hallgren jämför svenska och 
utländska chaufförer:

– Jag kan inte säga att någon 
är bättre eller sämre, säger han 
till tidningen Allehanda.

 LB

Samhall håller inte 
med om högre krav
Förtydligande. Forskaren Tora 
Nord berättade i förra num-
ret av Transportarbetaren hur 
samhällets ton mot arbetslösa 
och sjukskrivna har hårdnat. 
Individens eget ansvar har ökat, 
och man får ”skylla sig själv” om 
man inte platsar på arbetsmark-
naden. Forskaren resonerade 
också kring att det numera ställs 
högre krav på dem som jobbar 
på Samhall.

Det statliga bolagets press-
chef Henrik Fitinghoff läste inter-
vjun och vill påpeka att det är 
arbetsförmedlingen som anvisar 
dem som får jobb på Samhall. 
Hans uppfattning är att Samhall 
utgör en lösning på problemet 
med de hårdare attityderna. LB

Arbetsförmedlingen anvisar dem 
som får jobb på samhall.

FO
TO

: 
PR

ES
SB

IL
D

473
kilo sopor per person slängde vi 
under förra året. Året före var snittet 
467 kilo hushållssopor. Branschor
ganisationen Avfall Sverige har som 
mål att mängden hushållssopor ska 
minska med 25 procent på tio år. Lös
ningen är att kompostera matavfall 
och att var och en sorterar bättre.
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Mats Ericsson, ursprungligen 
väktare i Transports Karlstadsavdel
ning, jobbar nu heltid i det fackliga 
samverkansprojektet.

– Målet är att få till kollektivavtal 
och bra villkor för dem som jobbar 
vid bygget. Arbetsmiljön är en 
viktig punkt. Vi brukar uttrycka det 
drastiskt: Ingen ska dö när kartong
maskinen byggs. Vi har haft en del 
ganska allvarliga olyckor, men inget 
dödsfall än så länge, säger han.

ARBETARNA SOM KOMMER först till 
grillkön är från Polen. Byggjobbare. 
Facken har ordnat fram en polsk 
tolk som rycker in när engelskan 
tryter.

De utländska arbetarna som 
deltar i själva bygget har ofta fått 
anställning i svenska företag. Få är 
utstationerad arbetskraft. Byggnads 
och IF Metall kollar att det finns 

kollektivavtal och försäkringar.
Transport har en tuffare upp

gift. Många av chaufförerna som 
kommer till Billerud Korsnäs är 
lågavlönade östförare.

Mats Ericsson berättar att chauf
förerna är mer skygga än byggjob
barna. De kommer sällan till fackets 
byggfutt när det är öppet hus. I 

stället får han söka upp förarna vid 
själva bygget eller på rastplatser i 
närheten.

DEN HÄR KVÄLLEN har facket fått med 
sig Nermin Pudic som tolk. Nermin, 
som ursprungligen kommer från 
Bosnien, är färdtjänstchaufför och 
aktiv i Transports Örebroavdel
ning. Han har ryckt in flera gånger 
i Grums och översätter ledigt från 
de forna jugoslaviska språken, plus 
bulgariska.

I en paus från grillningen sticker 
Nermin Pudic och Mats Ericsson i 
väg till en rastplats där de utländska 
förarna brukar parkera för natten.

På asfaltsplanen står en hand
full dragbilar. Flera har fördragna 
gardiner. Nermin och Mats knackar 
på hos en bulgarisk förare. Det blir 
ett långt samtal där Nermin Pudic 
berättar om svensk arbetsrätt, för

LO-FÖRBUND SAMARBETAR VID MEGABYGGE

AKTUELLT

Facket. I Grums norr om Vänern 
bygger skogskoncernen Billerud 
Korsnäs en ny jättelik kartong-
fabrik. Dit kommer hantverkare 
och chaufförer från Europas 
alla hörn. För att hjälpa dem har 
Transport och fem andra LO-för-
bund öppnat ett gemensamt 
fackkontor i en byggfutt.

Text och foto Jan Lindkvist

Onsdag kväll. En strid ström av män 
i signalgula kläder kommer gående 
längs Öbergsgatan i lilla Grums. De 
är på väg mot den fackliga expedi
tionen som ligger 400–500 meter 
från själva byggarbetsplatsen.

Det är öppet hus. Med  grillning. På 
plats finns skyddsombud, om buds
män och andra fackligt aktiva från 
Transport, Byggnads, IF Metall, Elek
trikerna, Fastighets och Målarna.

säkringar och svenska lönenivåer.
Chauffören lyssnar noga. Han 

heter Yilmaz Vatansever och har 
dubbelt medborgarskap – i Bulga
rien och Turkiet.

NÄR YILMAZ FÅR klart för sig vad 
en svensk avtalsenlig chaufförslön 
ligger på blir han fundersam och 
sätter i gång att räkna med papper 
och penna.

– Om jag fick jobb i Sverige, med 
svensk lön, måste jag betala högre 
skatt, skaffa bostad och köpa dyr 
mat. Det skulle inte bli så stor 
skillnad mot i dag, säger han med 
rynkad panna.

Yilmaz Vatansever berättar sedan 
att han har fru och tre barn hemma 
i Bulgarien. Som utlandschaufför 
tjänar han motsvararande 14 000 
svenska kronor. Inklusive allt. Och 
då handlar det snarare om 250 tim
mars arbete per månad, än de 174 
som är en normal svensk heltid.

– Min lön är faktiskt inte så dålig, 
säger Yilmaz. En vanlig chaufförs
lön för de som kör inrikes hemma i 
Bulgarien är bara på 4 000 kronor.

Direkt efter uppstår en intensiv 

diskussion mellan chauffören och 
tolken, Nermin Pudic. Den handlar 
om traktamente, försäkringar, pen
sion och annat som är kopplat till 
en seriös anställning i Sverige.

Nermin är van facklig debattör, 
han har börjat organisera färdtjänst
förarna hemma i Örebro.

PRECIS INNAN VI skiljs frågar Nermin 
Pudic om chauffören vill följa med 
och äta en hamburgare hos facket. 
Yilmaz Vatansever avböjer.

– Jag gillar vita bönor på burk, 
säger han på bulgariska. I mor
gon bitti ska jag köra vidare. Mot 
Grekland.

Håll utkik i brevlådan 
eller gå direkt in på 
LOmervärde.se så 
hittar du erbjudanden 
från Lidl, SJ, Ellos 
och många fler.

* Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 11,30 % (2016-04-06).

Som medlem i Transport har du mängder av 
erbjudanden som väntar på dig. Ett av dem är att 
du kan ansöka om Transportkortet Mastercard. Ett 
förmånligt betal- och kreditkort – helt utan årsavgift 
– som ger dig fl era extra försäkringar när du betalar 
med det. Läs mer och ansök redan idag på 
LOmervärde.se/ansök

Grillkväll i Grums
” Min lön är faktiskt inte  

så dålig. En vanlig 
 chauff örslön för de 
som kör  inrikes hemma 
i  Bulgarien är bara på 
4 000 kronor.”

  Bulgariske chauffören  
Yilmaz Vatansever

Billerud Korsnäs bygger en ny fabrik för kartongpapper i Grums. Den ska vara klar i 
mars 2019.

”Vi har ett gott samarbete mellan facken och lär oss hela tiden av varandra. Man 
är aldrig ensam, utan kan bolla problem och idéer med andra” säger Transports 
Mats Ericsson. Det fackliga samarbetet i Grums gäller även hamburgergrillning.

Fler samarbeten
Det fackliga samarbetet i Grums 
är inte unikt. Ett liknande projekt 
genomfördes i exempelvis Borås 
där flera fackförbund samverkar vid 
bygget av värme- och avloppsverket 
Sobacken. Byggnads tog strid mot 
ett byggföretag som anlitade polska 
egenföretagare. Facket anser att de 
var anställda och har stämt före-
taget för kollektivavtalsbrott.

Chauffören Yilmaz Vatansever 
berättar för tolken Nermin 
Pudic att maten finns i ett 
stuvfack under trailern. Det är 
fyllt till bredden med gasolkök, 
vatten, bröd, torrvaror, kon-
server och en låda tomater.
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Åkeri. Polisen har lagt ner förun-
dersökningen mot det slovakiska 
åkeri som Transport har anmält. 
Det finns inga resurser för att 
spana på lastbilar. 

Text Lena Blomquist

I början av april i år anmälde 
Transport åkeriet Bring Trucking 
Slovakia till polisen. Facket hävdar 
att företaget bryter mot lagen om 
trafikregister och vägtrafikskattela-
gen. Eller i klartext: Bring Trucking 
har runt 100 dragbilar som stadigt 
rullar i Sverige. Därför borde före-
taget registrera dem här samt betala 
svensk vägtrafikskatt.

MEN INGENTING KOMMER att hända 
hos polis, åklagare eller i domstol:

– Vi har inga spaningsresurser, 
säger Per-Åke Eldh, förundersök-
ningsledare vid Jönköpingspolisen 
och den som har lagt ner förunder-
sökningen mot åkeriet.

– Jag pratade med vår tunga 
grupp, men de kan inte vakta på 
lastbilar som står stilla för att se hur 
länge de befinner sig i Sverige. Vi är 
bara en liten grupp.

TRANSPORTS TOMMY JONSSON har i 
flera år ägnat sin tid åt förbundets 
arbete Ordning och reda. Tillsam-
mans med andra har han kartlagt 
åkerinäringen och de sociala vill-
koren på de svenska vägarna. Syftet 
är att få slut på lönedumpning och 
oschyst konkurrens. Han kommen-
terar polisens hantering av fackför-
bundets anmälan:

– Det betyder alltså att det är 

fritt fram för utländska aktörer att 
bedriva permanent verksamhet i 
Sverige. Vi har ett kraftfullt regel-
verk som i praktiken inte betyder 
någonting.

TRANSPORT ANMÄLDE i våras det 
slovakiska åkeriet även till Skatte-
myndigheten och Arbetsmiljöverket 
i våras. Och då handlar det om 
förarna.

Skatteverket fick uppmaningen 
att utreda om skatter och avgifter 
borde betalas i Sverige. Bakom den 
anmälan ligger fackets uppfattning 
att chaufförerna borde ha svenska 
löner och villkor när de kör må-
nadsvis i Sverige.

Till Arbetsmiljöverket anmälde 
Transport själva grundfrågan: Där 
utreds om Bring Trucking bryter 
mot EU:s utstationeringsdirek-
tiv – det vill säga om chaufförerna 
har sin bas i Sverige där de faktiskt 

jobbar. I så fall ska de ha villkor 
som följer de svenska lagarna för 
till exempel arbetsmiljön, semester 
och arbetstid. Samt löner som inte 
understiga lägstalönen i det svenska 
kollektivavtalet.

– Vi har tittat på underlaget och 
tidigare ärenden som liknar det här, 
säger Pernilla Pehrson Niia, region-
chef på Arbetsmiljöverket.

Hon hoppas att myndigheten 
snart kan fatta beslut i ärendet. Men 
konstaterar samtidigt att anmälaren 
Transport och de anmälda företagen 
tidigare har gett olika bilder av hur 
verksamheten ser ut.

BRING TRUCKING SLOVAKIA har i brev 
till Transport drivit sin linje att 
åkeriet ägnar sig åt internationel-
la transporter mellan Sverige och 
Norge. Därmed hävdar företaget att 
det varken har bilar eller chaufförer 
permanent i Sverige. 

Polisen: Vi har inte resurser 
att spana på Bring Trucking

AKTUELLT

Bevakning. Säkerhetsvakter 
kan gå direkt in på ett civilt 
jobb efter en militär utbildning. 
Och anställda på bevaknings-
företagen får ledigt för militära 
inhopp. En vinnar-vinnar-si-
tuation, kallas upplägget på 
mässan Skydd 2018. 

Text och foto Lena Blomquist

Säkerhetsmässa i dagarna tre. 
Rekvisitan på Stockholmsmässan i 
Älvsjö utgörs av larm, skyddsrum, 
väktaruniformer, skyddsutrustning-
ar, grindar och galler. Med mera, 
allt till salu.

PÅ SCENEN: överbefälhavare Micael 
Bydén och Martin Bjurhem, vd på 
bevakningsbranschens Bya.

Tema: Vi behöver varandra.
Bakgrund: För två år sedan tog 

huvudpersonerna i hand på att 
samarbeta kring utbildning och 
rekrytering.

SLUTSATS: Försvaret utbildar numera 
folk åt bevakningsbranschen – och 
bevakningsföretagen släpper ifrån 
sig anställda för tillfälliga övning-
ar och annan tjänstgöring inom 
försvaret. Och båda parter är nöjda 
med upplägget. Båda branscherna 
behöver rekrytera fler och fler de 
närmaste åren.

UTANFÖR MANUS: Ännu ett hand-
slag. Från och med i dag, tisdag den 
23 oktober 2018, är öb och bevak-
nings-vd:n överens om att ta tag i 
värdegrunden i sina respektive om-
råden. För att de bäst lämpade med-
arbetarna ska söka sig till de jobben, 
vare sig de är män eller kvinnor.

– Personalförsörjningen är kanske 
min tuffaste utmaning, sa öb Micael 
Bydén. Utan att rekrytera, behålla 
och utveckla rätt människor kan jag 
inte sköta mitt uppdrag.

– Nu kan vi samarbeta på riktigt. 
En skyddsvakt som utbildats i 
försvaret behöver inte komplettera 
längre för att få jobba hos oss, sa 
Martin Bjurhem på Bya.

Bya ska utläsas Bevaknings-
branschens yrkes- och arbetsmil-
jönämnd och ägs till hälften av 
Transport och till andra hälften av 
arbetsgivarnas organisation.

Innan de två tar i hand på nytt 
har ytterligare tre personer intagit 
scenen: Anna, Wilhelm och Vegard, 
samtliga exempel på det pågående 
personalsamarbetet mellan försva-
ret och bevakningsbranschen. En 
är tjänstledig från vaktjobbet och 
gör sin militära grundutbildning. 
En gör regelbundna inhopp vid 
militära övningar, med ledigt från 
bevakningsjobbet. Och en gick från 
sin militära utbildning direkt till 
ett bevakningsföretag. De tre är i 
stort sett nöjda med sina respekti-
ve upplägg. En reflektion är att de 
civila arbetsgivarna betalar bättre 
än försvaret.

MEN SÅ BESKRIVER Anna att det på 
regementet finns en attityd som inte 
alltid välkomnar kvinnor. Därav 
det spontana handslaget mellan de 
högsta cheferna för försvaret och 
branschen.

– Värdegrundsfrågorna är 
avgörande, säger öb. En jämställd 
organisation är en starkare försvars-
makt. Det handlar om vår operativa 
förmåga.

Det är lätt att hoppa 
mellan uniformerna

Överbefälhavarens ryggtavla – när han pratar med Vegard, Wilhelm och Anna. 
Samtliga exempel på hur försvaret och bevakningsbranschen samarbetar kring 
utbildning och personalförsörjning.

Åttiotalet – en speciell tid. Både så lik och så olik 
våran i dag. Industrin var stark i Sverige och det 
var inte Göteborg utan Stockholm som var Sveriges 
största industristad.

Industriområdena sträckte sig kilometerlånga. 
Som Atlas Copcos i Sickla eller som Södra Hammarby och 
Lugnet. I hamnarna svängde kranarmarna in över fartygen med 
styckegods, och maskindelar till hela världen. 

I stan fanns det många små grötfik där inte bara äldre tanter 
utan också folk från olika länder ser-
verade gröt och rågkakor med ost och 
leverpastej. För att senare på dagen laga 
till rotmos med fläsk eller falukorv med 
potatismos. Och på torsdagarna var det 
pannkakor med ärtsoppa. (Fast på en del 
ställen fick man inga pannkakor förrän 
man ätit upp ärtsoppan.)

EN BRYTNINGSTID DÄR de flesta, men inte 
alla, hade telefon. En fast i bakelit som 
hängde på väggen, eller en lite modernare 
”dialog” i hårdplast. Dock med nummer-
skiva, sällan med knappar.

På den tiden röjde jag som värst både på krogar och ute på 
jobb. Jag ville bli stark och bangade inte för de tunga jobben, 
som att resa byggnadsställningar. 

SAS-Carlzon hade ännu inte slagit igenom med sina charm-
kurser och man sa väl ungefär vad man tyckte till såväl hög som 
låg på arbetsplatserna.

Jag vill inte vara nostalgisk, arbetsmässigt var det mycket som 
var för jävligt, med utrustning som gick sönder på miljoner oli-
ka sätt. Men känslan, dofterna, gemenskapen bland slamrande 
ställningsrör på byggen, eller i långtradarfik på nätterna där det 
alltid fanns tid för en extra kopp kaffe och en pratstund. 

OCH SÅ KÄRLEKEN. Den kvinnliga frigörelsen fanns sedan slutet 
av sextiotalet och relationerna var många och fria. Om än inte 
alltid så jämlika och det gällde att passa sig för att inte bli kallad 
”mansgris” då man kanske inte bara var intresserad av att prata 
politik och jämlikhet med tjejerna.

Utopin om den fria kärleken levde även 
om den ofta försvann i samma stund 
man själv blev övergiven.

 Så här långt efteråt är det roligt att 
få skriva om den tiden. Det blev till 
slut åttiotalsromanen  Döden är inte 
nog. Den handlar om Sven som mötte 
halvdanska Annie, uppvuxen i ett kol-
lektiv i Småland och i Köpenhamns 
slum. En våldsam historia, men 
en som ändå, trots namnet, 
mest handlar om kärlek.

Och nu är den klar och efter 
en alldeles för lång väntan på 
förlaget är den här. Romanen 
om livet på åttiotalet!

En brytningstid
David Ericsson

Toppen & botten
 Höstens alla färger.

 Svart-is och den första 
halkan.

David Ericsson är författare 
och lastbilschaufför.

Jag ville bli 
stark och 
bangade 
inte för de 
tunga jobben, 
som att resa 
byggnads
ställningar. 

Förarlös buss ut 
i linjetrafiken
Ny teknik. Nobinas självköran-
de bussar ska flytta norrut, från 
Stockholmsförorten Kista till Bar-
karbystaden i Järfälla. I dagarna 
sätts tre bussar in i linjetrafik 
för Storstockholms Lokaltrafik 
(SL). De ska följa en rutt, men 
också plocka upp passagerare 
som anropar dem. Tanken är 
att bussarna ska kunna köra 15 
kilometer i timmen hela rutten. 
Det finns inte chaufförer – men 
värdar ombord på fordonen.
 JA

Att förundersökningen läggs ner innebär att det är fritt fram för utländska aktörer 
att bedriva permanent verksamhet i Sverige, anser Transport Tommy Jonsson.
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Belgiskt fack vann 
miljoner till bulgarer
Chaufförer. I flera år har det 
belgiska transportfacket BTB dri
vit fallet i det belgiska domstols
väsendet. Och nu är det klart. Ett 
antal bulgariska chaufförer som 
varit stationerade i Belgien får 
rätt till mellanskillnaden mellan 
de löner de fått, och den belgis
ka minimilönen. Det bulgariska 
åkeriet RMT ska betala 236 000 
euro plus ränta och rättegångs
kostnader. 

– Bulgariska förare fick vad 
de har rätt till. Det är så klart 
i belgiska chaufförers intresse, 
eftersom det eliminerar osund 
konkurrens, säger Frank Moreels, 
till BTB:s hemsida. JA

Riksbanken går   
vidare med e-krona
Kontanter. Riksbanken vill 
påbörja bygget av en teknisk 
lösning för statlig garanterade 
digitala kontanter. Fast det 
betyder nödvändigtvis inte att 
ekronan införs, bara att testerna 
fortsäter och går in i en fas där 
tekniken testas.

– Nästa steg i riksbankens ar
bete med ekronan bör vara att 
bygga en ekrona för att på så 
sätt lära mer och pröva vilka tek
niska lösningar som är använd
bara och möjliga att förverkliga, 
säger Eva Julin projektledare i 
ett pressmeddelande. JA

Snart finns kanske statligt garan -
terade digitala kontanter.

Taxiföretag kunde 
inte betala lönerna
Taxi. Efter att ägaren sökt 
rekonstruktion i tingsrätten, beta
lade Länsstyrelsen till slut ut lön 
enligt den statliga lönegarantin 
till de närmare 200 förarna på 
Ringduve taxi.

Det skånska företaget kör 
skolbarn, sjukresor, färdtjänst och 
vanlig taxi. 

Tingsrätten har valt ut en 
rekonstruktör som ska undersöka 
om det är möjligt att fortsätta 
driva företaget, trots miljonskul
der, eller om det ska försättas i 
konkurs. JA
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Håkan Hellstrand är 
ny som LO-ekonom, 
men har sysslat med 
ekonomiska prog-
noser förr.  Kommer 
närmast från 
 Sveriges Kommuner 
och Landsting.

10 FR ÅGOR / HÅK AN HELLSTR AND

Vad händer när 
vinden vänder?

Vilka är de första tecknen på att låg-
konjunkturen är på väg?

– Företagen drar ner på sin investe
ringstakt. 

Vem eller vilka märker detta?
– Det kan vara Transports medlem

mar, lastbilstransporterna minskar när 
företagen drar ner på sina investeringar. 
Då minskar också importen av varor och 
det märks i hamnarna. 

Är det dags för lågkonjunktur nu?
– Nej, vi går inte in i den de när

maste två åren. Och det behöver inte alls 
bli lika dramatiskt som under finanskri
sen 2008 när företag gjorde stora nerdrag
ningar och många förlorade jobbet. 

Hur påverkar den jobben över lag …
– Det blir ingen omedelbar ned

gång i sysselsättningen. Men nu när 
vändningen är på gång blir det färre nya 
jobb. 2020 kanske sysselsättningen inte 
ökar alls längre. Arbetslösheten kan börja 
ticka uppåt. Det blir inte nödvändigtvis 
några uppsägningar, men svårare att 
komma in på arbetsmarknaden.

– Fast om det blir en kraftig lågkon
junktur kan företag slås ut. Då kan de 
som blir långtidsarbetslösa få svårt att 

komma igen när konjunkturen vänder 
uppåt.

… och i transportbranscher som åkeri, 
taxi och bensinmackar specifikt?

– En dämpning av de tunga transport
erna märks redan. När hushållen så 
småningom minskar sin efterfrågan går 
distributionen till butiker och hem till 
kunder också ner. 

– Samtidigt gör de stora exportföre
tagen och andra bolag färre tjänsteresor 
under en lågkonjunktur, och då märks 
det troligen inom taxibranschen. Bensin
branschen har jag ingen specifik kunskap 
om.

Påverkas väktare och ordningsvakter?
– Min hypotes är att bevakning är 

en betydligt mindre konjunkturkänslig 
bransch. Där handlar det mer om utveck
lingen i samhället ifall sysselsättningen 
kommer att öka eller minska.

Vad är det värsta som kan hända för en 
vanlig anställd arbetare?

– Naturligtvis blir det värst för dem som 
blir av med sina jobb. Annars märker den 
som redan är etablerad på arbetsmarkna
den mest att reallönerna inte kommer att 
öka. Kanske till och med sjunka under en 
period.

Finns det risk för lönedumpning i bran-
scher med arbetskraftsinvandring? 

– Konkurrensen från utländsk arbets
kraft har hållit tillbaka löneutvecklingen 
under högkonjunkturen, absolut i bygg
branschen men antagligen också inom 
åkeri. Vad som händer i lågkonjunktur? 
Jag tror inte att konjunkturen spelar så 
stor roll, konkurrensen på arbetsmark

3 röster om  
konjunkturen:

Ulric Långberg, 
branschchef, Sveriges 
Åkeri företag:

– Jag tror att kon-
junkturen har peakat 

och att det blir en or-
dentlig inbromsning i höst 

och nästa år. Byggsektorn har börjat 
stanna av, och nu efter sommaren 
har vi märkt att efterfrågan minskar 
på transporter: både fjärr, grus, 
entreprenad och renhållning. Men 
sysselsättningen är fortfarande god.

Anette Vilhelmsson, 
ombudsman, Transports 
hamnavdelning 1:

– Godset har minskat 
i vissa av de mindre 

hamnarna under de 
senaste månaderna. De har 

jättedåligt med jobb där. Jag har 
inte reflekterat över att det skulle 
vara en konjunkturvändning, men 
om det fortsätter in på nästa år kan 
vi bli oroliga.

Per-Olof Lundin, lastbils-
chaufför:

– Jag har inte märkt 
något i min region än, 
Norduppland och upp 

till Örnsköldsvik. Men 
visst går jag och väntar 

på att konjunkturen ska vika, och 
funderar på hur man ska göra med 
fonderna. Jag är också lite rädd att 
det kommer fler utlandsbilar med 
lågavlönade chaufförer om konjunk-
turen backar.
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Hjälp! Spöket Lågkonjunktur är på 
gång, du hör det från allt fler håll. Vi bad 
 ekonomen Håkan Hellstrand, ny på LO, 
att reda ut vad som händer.
Text och foto LENA BLOMQUIST

” Det blir inte nöd vändigt vis 
några uppsägningar, men 
 svårare att komma in på 
 arbetsmarknaden. ”
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naden fortsätter. Vi får se vad som händer 
med Brexit, när Storbritannien kanske 
inte kommer att ta in arbetskraft från 
gamla Östeuropa. 

Hur ska den tänka som äger sin bostad?
– Där handlar det mer om att 

räntorna förväntas gå upp än konjunk
tursvängningar. Men det är förstås bra att 
inte behöva sälja sin bostad i lågkonjunk
tur när efterfrågan har gått ner.

Till sist, varför blir det egentligen låg-
konjunktur?

– Det mest grundläggande är att 
företagens investeringsvilja varierar över 
tid. När de gör stora vinster investerar de 
mycket, de producerar mycket, arbetslös
heten är låg och folk har råd att handla. 
Men när företagen inte längre hittar ob
jekt att satsa sina vinster i dämpas deras 
vilja att investera. Då blir det en nergång 
i produktion, efterfrågan och sysselsätt
ning.
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– Jag ser inget och kan ju inte bevisa att 
bilen aldrig kom. Ytterst är det politi-
kerna som bär ansvaret för problemen. 
Förarna får så lite betalt för färdtjänstre-
sor att de väljer att fuska, säger Marie 
Bergström.

Hon och Jens Eriksson är kompisar och 
bor i Stockholms södra förorter. Båda är 
synskadade sedan barndomen. Marie är 
helt blind, Jens har ledsyn.

För Jens och Marie är färdtjänsten en 
förutsättning för att kunna leva ett nor-
malt liv. Ändå skulle båda kunna prata i 
dagar om problem och trassel de möter i 
kampen kring resorna.

Fast det är varken Marie Bergström 
eller Jens Eriksson som är mest upprörd 
när vi träffas, utan Johan Eriksson. Bror 
till Jens.

JOHAN FLYTTADE TILL Stockholm i våras. 
På kort tid upplevde han in på huden hur 
färdtjänsten fungerar.

Vid ett tillfälle hade han bjudit Jens och 
hans synskadade flickvän Anna (fingerat 
namn) på middag hemma i bostaden. 
Brodern och flickvännen bor på skilda 
adresser och båda hade beställt hemresa 
med färdtjänsten till samma tidpunkt. Tio 
minuter efter midnatt.

Johan Eriksson säger:
– Vi gick ner på gatan i god tid. Vi stod 

och snackade ett tag. Ingen taxibil kom. 
Jens och Anna ringde upp färdtjänsten 
och fick höra att bilarna varit där. Det var 
inte sant, men de beställde två nya bilar. 
De kom inte heller. Historien upprepades 
tre gånger! Sammanlagt beställde vi åtta 
färdtjänstbilar den natten. Ingen av dem 
kom.

– I samtliga fall gällde att ”bilen kört 
fram, men att kunden inte fanns på 
plats”. Jag såg Anna och Jens stå eller sitta 
på trottoaren i en och en halv timme. Jag 
var nästan gråtfärdig av ilska och erbjöd 
dem att sova hos mig. ”Det är lugnt, sa 
Jens. Vi är vana”. Till slut valde de att ta 
tunnelbanan hem.

Jens nickar långsamt när Johan be-

rättar. Han är inte den som brusar upp. 
Marie kan inte låta bli att skratta. Hon 
säger:

– Vad ska man göra? Jag är radikal. 
Vänster. Klart jag blir förbannad, men det 
hjälper inte att hetsa upp sig när man står 
och väntar. Då får man infarkt.

MARIE HAR BOTT i Stockholm i 20 år och 
skulle kunna fylla en bok med färdtjänst-
historier.

Den senaste inträffade samma dag 
som vi träffas hemma hos Jens Eriksson. 
Marie Bergström kom i taxi. När bilen väl 
var framme gick chauffören inte ur och 
hjälpte Marie, utan lät henne leta sig fram 
till porten som låg någonstans 40–50 
meter bort.

– Föraren satt med nedvevad ruta och 
skrek instruktioner när jag gick fel. ”Åt 
höger, åt höger! Sedan rakt fram, rakt 
fram!” Om det fanns åskådare måste de 
ha garvat.

Jens ler en aning.
Samma kväll då flickvännen Anna 

skulle komma till middagen hos Jo-
han blev hon avsläppt på fel adress av 
färdtjänstföraren. Fast det visste hon inte. 
Anna stod på gatan i närmare en timme 
och undrade varför inte Johan eller Jens 
kom ner och mötte henne.

– Till slut insåg vi att hon stod på fel 
ställe. På en gata med snarlikt namn, 
säger Jens.

Under två månader våren 2018 var 
Johan Eriksson med vid sammanlagt fem 
tillfällen då brodern beställde färdtjänst.

– Det blev fel alla fem gångerna. 100 
procent av tillfällena, säger Johan och 

påminner om den där dagen vid Bromma 
flygplats.

Jens berättar. Hur bröderna kommer 
med samma plan. Han har förbeställt 
färdtjänst. De är på plats en kvart för 
tidigt. Ingen bil dyker upp. Först 20 
minuter efter bokad tid får färdtjänstre-
senärer kontakta växeln och meddela att 
bilen uteblivit. 

Jens ringer när de 20 minuterna tickat 
ut. Svaret blir det vanliga: ”Bilen var där, 
du var inte på plats.”

Jens ifrågasätter beskedet, och ber se-
dan om ny taxi. Samtidigt ser Johan hur 
det står kanske 60–70 lediga bilar i kö på 
flygplatsen.

Samma sak upprepas. Den beställda 
taxin uteblir. Johan och Jens beställer bil 
på bil – totalt fem gånger. Ingen kom-
mer. Det slutar med att Jens tvingas ta 
en vanlig taxi. Då har det gått nästan två 
timmar.

Både Jens Eriksson och Marie Berg-
ström är väl insatta i alla turer som om-
gärdat färdtjänsten i Stockholms län. En 
ny upphandling är precis klar, men i flera 
år har Taxi Kurir och de övriga bolagen 
i Cabonline (tidigare Fågelviksgruppen) 
haft kontrakt på de samhällsbetalda 
körningarna.

Transport, liksom tusentals förare, an-
ser att Cabonline vann upphandlingarna 
genom kraftig prisdumpning. En utbredd 
uppfattning är att såväl chaufförer som 
resenärer är de stora förlorarna.

BRUKARNAS PROBLEM BLIR uppenbara när 
man lyssnar till Jens och Marie.

Förarna då?

FÄRDTJÄNST

” Färdtjänsten har blivit sämre och sämre. Det är inte roligt 
att gång på gång få höra gnället om dålig betalning och 
 kritiska förare som häver ur sig: ”Med tanke på priserna ska 
du vara glad att jag över huvud taget kör dig …”

Marie Bergström, synskadade färdtjänstresenär.

”Förarna får så lite  betalt att de fuskar” 
Jens Eriksson och Marie Bergström är vana. Lång 
väntan på färdtjänsten hör till var dagen. Däremot 
har de svårt att acceptera alla de hundratals gånger 
bilen uteblivit helt – och de fått höra att ”bilen var 
där, men inte kunden”.
Text och foto JAN LINDKVIST

I Stockholm kör de regelmässigt på så 
kallad procentlön, alltså rak procent på 
inkörda pengar. På senare år har det varit 
upprorsstämning bland chaufförer och 
åkare. Många anser att de får så dåligt 
betalt för färdtjänstuppdragen att de till 
varje pris försöker undvika dem. Åtskilli-
ga förare har fått sparken från Taxi Kurir 
eller Taxi 020, efter anklagelser om att de 
nobbat färdtjänstresor.

Marie Bergström har jobbat politiskt i 
handikapprörelsen för att försöka påverka 
färdtjänsten och villkoren för människor 
med funktionsnedsättningar. Hon förstår 
chaufförernas situation, men är samtidigt 
kritisk:

– Färdtjänsten har blivit sämre och 
sämre. Det är inte roligt att gång på gång 
få höra gnället om dålig betalning och 
kritiska förare som häver ur sig: ”Med 
tanke på priserna ska du vara glad att jag 
över huvud kör dig…”

– Som synskadad har man en hel del 
problem ändå. Det är sjukt att jag ska 
behöva engagera mig i hur landstinget 
avlönar förarna!

JENS ERIKSSON OCH Marie Bergström 
betonar att kampen för ett värdigt liv förs 
på flera plan. På soffbordet ligger ett brev 
från Förvaltningsrätten. Det är ett beslut 
om ledsagning. Jens hade tidigare rätt till 
20 timmar per månad. Det räckte till en 
aktivitet i veckan, möjligen två.

Ledsagningen har nu skurits ner till 
fem timmar.

Marie berättar att rigida regler och 
ständiga förseningar gör att färdtjänstkun-
der tvingas beställa resor med allt längre 
framförhållning. Bil får bara beställas till 
tre bestämda klockslag per timme.

– Har man en läkartid klockan elva, 
måste man sikta på klockan tio. Egent-
ligen ännu tidigare. Fast det händer ju 
att bilen är i tid, och det är inte jättekul 
att sitta två timmar i väntrummet hos 
doktorn.

Jens och Marie är kritiska mot att vux-
na synskadade får 198 enkelresor per år 
i ”normalpott” från färdtjänsten. Det blir 
bara tre, fyra enkelresor per vecka.

Ett jobb kan ge extra tilldelning, ar-
betsresor. Nyligen hade Marie Bergström 
en praktikplats. 

– Jag fick avslag på min ansökan om 
extra resor. Praktik räknas nämligen 
inte som arbete. Det löste sig, en kollega 
hjälpte mig att åka tunnelbana i stället, 
säger hon.

 I nästa nummer av Transportarbetaren 
intervjuar vi förare, åkare och ansvariga 
på Färdtjänsten.

Jens Eriksson och Marie Bergström är syn-
skadade och beroende av en fungerande 
färdtjänst. Men i Stockholm är det vanligt 
att beställda taxibilar uteblir helt.
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I skuggan av bruket
ORTEN / HALLSTAVIK

Båt i helgen, räv inpå knuten och värl
dens bästa chef. En lukt som inte luktar, 
timmer bilar som inte hörs. Vi landar i en 
håla, en oslipad  diamant. Hallstavik.
Text och foto JUSTINA ÖSTER
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ruksorten sträcker ut 
sig med sina äppel
stinna villaträdgårdar, 
två äldreboenden 

där folk trivs, och ett 
centrum som är en 

uppgrävd grop sen något 
halvår. Vissa affärslokaler har 

bommat igen, men Ica och Coop 
blickar mot varandra, tvärs över bygg
jobbarna.

Strax utanför tätorten dyker några 
snurrande vindkraftverk upp. Pappers
brukets höga skorstenar bolmar vit rök 
mot himlen och tungbilarna matar fram 
nytt timmer … och nytt... Allt medan 
lastbilschaufförer och hantverkare tuggar 
raggmunk i Folkets hus, invigt av stats
minister Olof Palme 1972. 

HALLSTAVIK LIGGER I hjärtat av Roslagen, 
drygt fyra mil från Norrtälje och dryga sex 
bortom Uppsala. Gymnasiet med prak

tiska utbildningar som fordonsteknik var 
nedläggningshotat, men Hallstabornas 
ideella nätverk ryckte ut och det finns 
kvar. Nu vill nätverkarna anlägga en 
stjärnparad, à la Hollywood, med namn på 
människor som haft betydelse för bygden. 

Jag är i Hallstavik för att spegla orten 
och ett gäng transportarbetare som bor 
eller jobbar där, berätta om hur de lever, 
tänker och tycker.

Bosse, tidningsbud
Han dyker upp i distributionsbolaget Pro
logs ödsliga lokaler, en bit från centrum. 
Bosse Andersson är tidningsbud sedan 
1975. Det duggar lätt, men termometern 
som kröp mot frost natten innan stan
nar vid sju plus när torsdagen övergått i 
fredag. Kaffebryggaren tiger. Budet som 
brukade koka te har slutat. Lokalredak
tören som jobbade här förr har gått i 
pension, och Norrtelje Tidning lagt ner 

Hallstaredaktionen. Bevakningen har 
blivit usel, klagar folk. 

Bosse väntar på tidningshögarna från 
Norrtälje. Jag frågar om rondellhunden 
och de andra vita jyckarna, ett stycke 
bort. De kom till i ett samarbete mellan 
några skolelever och en konstnär. Ros
lagsgjuteriet i närbelägna Herräng ryckte 
in och gjöt dem i järn. Bosse och kollegan 
Emad Zaid brukar träffa de första arbe
tarna på väg till gjuteriet i gryningen. Det 
fyller snart 150 år. 

Egentligen hade Bosse gått i förtids
pension, han är 63, men så hoppade han 
på igen, i helgerna. Ibland rycker han in 
i veckorna med. För pengarna. Han är 
trött, men inte sömning, säger han, följde 
med en vän på körskoleutbildning kväll
en innan och kom inte i säng vid 19. Bästa 
tiden, som han brukar.

Vad har Bosse för knep för att hålla sig 
vaken i beckmörkret på landortsvägarna? 
Hans unga kvinnliga kollega gör av med 
en påse smågodis per natt. Bosse kör med 
starka halstabletter från Ålandsfärjan. 
Pulsen går upp när han kör, så det är 
inga problem. Turen kan han, nästan i 
sömnen.

– Det blir inget sånt här i år i alla fall, 
men jag skojar lite med arbetskamrater
na: ”Du kanske får köra gul elbil sen”.

Fackbasen Aleksandar och 
Carita i ”räddningsstiftelsen”
Liksom åtskilliga andra på orten har Bos
se stått vid en pappersmaskin på bruket. 
Det startades 1913, fick egen hamn och 
egna hamnarbetare. I dag medlemmar i 
Pappers. Efterfrågan på papper bara väx
te, Hallsta och Holmens likaså. Arbets
givaren var med överallt, sponsrade det 
mesta som hände på orten. 

– Fortfarande finns det de som tror att 
bruket ska fixa allt, som en gammaldags 
brukspatron. Men så fungerar det inte, 
säger infödda Carita Holmberg i Hä
veröstiftelsen.

Den startades som ideell förening, ett 
nätverk för att rädda bygden när uppsäg
ningarna började dugga på bruket. 

– Mellan 2008 och 2013 tappade vi 
700 jobb, omkring 1 000 om man räknar 
med entreprenörerna kring, i en ort med 
4 600 invånare. Det är som om 250 000 
jobb skulle försvinna i Stockholm! Det Tidningsbudet Bosse Andersson brukar gå runt med kameran på magen och fånga ögonblick.

Carita Holmberg och Pappers lokala ordförande, Aleksandar Srndovic (till höger), jobbar tillsammans för att utveckla, locka nya företag och öka tryggheten i Häveröbygden.

ORTEN / HALLSTAVIK

”Fortfarande finns det de 
som tror att bruket ska fixa 
allt, som en gammaldags 
brukspatron. Men så fungerar 
det inte.”
  Carita Holmberg, Häveröstiftelsen

BBB

4 Hallsta-stjärnor
 Häveröstiftelsen planerar att 
anlägga en stjärn parad à la 
Hollywood i Hallsta centrum. 
Här kommer Transportarbetar
ens förslag på människor som 
satt orten på kartan:

Speedwayåkaren Andreas Jonsson. 
Han kör på elitnivå för ortens stolthet, 

Rospiggarna. 

Konstnären och författaren Rose 
Tillberg, som skrivit boken Hotell

direktören om sin okända farmor.

Roine Carlsson – ”Tjock-Roine”– 
 fackbossen på bruket som re-

tade gallfeber på militären med sina 
”plåtschabrak” när han avancerat till 
försvarsminister. 

Curt Larsson, fotografen som porträtt-
erade Hallstavik och Hallstaborna i 

svartvitt under 1970 och 80-talen.

… ”Hallstapedofilen” då, som poliserna 
 jagar när de övernattar i Häverödal?  
Nä, nä, han är bara fiction från en 
 kriminalserie på tv, som spelades in på 
närortens hotell.
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Fredagarna är veckans mest hektiska 
dag. Då växer högarna med Dagens Nyhe
ter, Uppsala Nya Tidning, Dagens Industri 
och Land i olika, snarlika utgåvor i bilen. 
Sommargästerna har sina helgprenu
merationer och rundan drar ut på tiden. 
Buden kör medicinförsändelser också och 
posttidningar. Det är gott att röra ihop 
kakao med lite grädde och varm mjölk, 
innan Bosse kryper i säng i morgontim
men efteråt. 

Tidningskoncernen Mittmedia utvär
derar nu ett försök med dagdistribution 
i Örnsköldsvik och Nynäshamn, men 
Bosse oroar sig inte.

Bruksorten Hallstavik
 Hallstavik har drygt 4 640 invånare och 

ligger i Norrtälje kommun, Stockholms län, 
i landskapet Uppland. Närorter är bland 
annat Häverödal, Edebo, Herräng och 
Skebo.

 Holmens bruk öppnade pappersbruket 
1913. Verksamheten växte och bruket kom 
att dominera orten, som största arbets-
givare och sponsor av olika aktiviteter. 

 På 1950- och 1960-talet hämtades 
arbetskraft från Europa, främst Finland. 
Framme vid 1980-talet påbörjades ratio-
naliseringar och personalminskningar, som 
har fortsatt. 

 Förhandlingarna har dragit ut på tiden, 
men Norrtälje kommun väntas i fortsätt-
ningen styras av en borgerlig allians med 
M, C, L och KD. 
Källor: Ortsanalys för Hallstvik, Norrtälje kommun,  
SCB 2017 och Norrtelje Tidning.
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husvagnar och husbilar, utveckla turism
en. De slår ett slag för sin outnyttjade 
skärgård. 

Fast bostadsbristen står på minussidan. 
Hus och lägenheter är billiga i Hallsta, 
men det byggs för lite. Ungdomarna kan 
inte flytta hemifrån och de undermåliga 
vägarna sätter käppar i hjulet för närings
livet. 

– Hallstavik är Stockholms läns Norr
land när det gäller infrastruktur, uppre
par Aleksandar.

Orten är ett rött fäste i Norrtälje 
kommun, som nu ser ut att bli borgerligt 
styrd. Nästan 55 procent av väljarna i 
Hallsta centrum röstade på S i förra valet. 
Men i år backade Aleksandar Srndovics 
parti till knappt 45 procent.

Samtidigt ökade Sverigedemokraterna 
från drygt 15 till 24 procent, och blev näst 
största parti. Han ser förklaringen i att 
människor som förlorat jobb och trygghet 
vänder sin oro och frustration mot flyk
tingar. Bostadsbristen spelar säkert också 
in. Bland SDväljarna tycks många finnas 
i den äldre generationen. Det är en stor 
grupp i Hallstavik.

Jörgen, pensionär
Jörgen Nordén har parkerat sin rullator 
på Blixtens kafé en bit från ”katastrof
området”, Hallsta centrum som är under 
ombyggnad. Omgärdad av kaffekvarnar 
kring fönster och hyllor plockar han ihop 
50 kronor till en vetelängd ur snusdosan. 
Längden här är Hallstaviks bästa, enligt 
Jörgens smak. 

Det var förra kaféägaren, Blixten, även 
kallad Flashman, som ropade in alla gam
la kvarnar på auktion. Han var elektriker 
och fick sitt smeknamn när han orsakade 
kortslutning och mörklade en stor del av 
centrala Hallsta, skrockar Jörgen.

Aleksandar Srndovic kallar lyriskt 
hemorten en oslipad diamant med stor 
potential. Jörgen Nordén säger kort och 
gott: 

– Det är en liten håla, inget särskilt. 
Men man slipper våldet i Husby och de 
där områdena i alla fall. Du vet hur det är, 
de skjuter på varann. 

Carina och Tanja, på macken
Carina Nordgren är adopterad från Sri 
Lanka. Hon reste länge runt och jobba
de i olika länder innan hon återvände 
till lugnet och föräldrarna i Häverödal. 
Med sig har hon dottern Marley, född i 
England. Nu jobbar Carina tätt ihop med 
fembarnsmamman Tanja Allanen på 
bensinmacken i Häverödal.

Stationen hade bommat igen, men 
väcktes till nytt liv av en kinesisk familj 
som serverar både kaffe, korv och wok 
från en lång meny. Pumpen är nog en av 
landets sista, som man trycker i gång ini
från butiken, tror Carina. Hon småpratar 
med infödda Bertil Köhl. Han säger:

– Jag gillar inte de där obemannade 
mackarna. Det är mer personligt att kom
ma in och betala.

Tanja har egentligen ledigt, men tittar 
ändå in med tvååriga Tor i vagnen och 
femåriga Iris intill. Kvinnorna hjälps åt 
med barnen. Tanja bor tvärs över gatan 
och berättar att många barnfamiljer flyt
tar hit, gärna med många barn som hon. 
För att det är tryggt, för att alla känner 
alla och hjälper varandra. 

Tillsammans smider Carina och Tanja 
planer för macken. Man kunde ha öppet 

längre än till 21, mackor till bruksar
betarna som går på och av sina skift, 
funderar de. En servering på baksidan 
där ungdomarna ändå hänger med sina 
epatraktorer om kvällarna, vore också 
bra.

Tanja kommer från Stockholm. Hon 
har bott i Hallstavik också, men säger 
att där finns knark, kriminalitet och att 
polisen är långt borta. Hon trivs mycket 
bättre i Häverödal. 

– Det händer mycket konstigt när 
stockholmare skickas till mindre ställen 
för rehab och avvänjning. De får tag på 
knark ändå, anser Tanja.

Kjell, snöröjare
Hallstabon Kjell Nilsson slår sig ner 
med en kopp kaffe. Han har varit orten 
trogen i snart 74 år och Holmens i 49. 
Började nere vid båtarna i hamnen, körde 
vedtruck, och avancerade till arbetsledare 
och försteman. Sen var det stopp. Gift 
har han varit två gånger och fem barn 
har han. Nu plogar Kjell snö utanför på 
bruksområdet, men skulle inte vilja jobba 
där inne.

– De har inte tid att prata med varandra 
en gång.

Robert, taxichaufför
Kunderna kommer och går. Carina 
Nordgren fryser om händerna i den 
plötsliga höstkylan, men bullarna har en 
strykande åtgång och skymningen faller. 
Robert Erkas, född och uppvuxen i Hall
stavik, dyker upp. Han älskar att köra bil. 
Och få betalt för det. 

Tidigare pendlade han till Bauhaus i 
Uppsala. 14 mil, dag ut och dag in. Nu är 
Robert en nöjd taxichaufför. Kör för två 
lokala bolag. Arbetar för det mesta. Stan
nar han hemma, Robert bor själv, blir det 
ändå inget gjort. Bättre då att få betalt.

Han gick i bra skolor, kan inte tänka sig 
att bo någon annanstans. 

– Jag gillar inte storstäder, det är för 
mycket liv och rörelse. Blir man trött på 
folk här kan man bara gå ut i skogen. Där 
finns ingenting. 

Robert stryker sig över håret. Han har 
dåligt samvete över att han inte hunnit 
gå på några speedwaymatcher i år. Man 
måste ju stötta Rospiggarna. Det är trev
ligt på hemarenan, vänlig och familjär 
stämning, kul att träffa folk.

Det enda dåliga med Hallsta som 
Robert kommer på är busstrafiken: ”Den 
är värdelös”. Han berättar om många 
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”Det är en liten håla, inget 
särskilt. Men man slipper 
 våldet i Husby och de där om
rådena i alla fall. Du vet hur 
det är, de skjuter på varann.”
  Jörgen Nordén, pensionär

var deppigt. Vi la upp krisplaner för att 
folk inte skulle ge upp och flytta, berättar 
Pappers ordförande på bruket Aleksandar 
Srndovic. 

Tillika socialdemokratisk kommun
politiker, inblandad i det mesta som rör 
Hallstavik. Som mest hade bruket 1 580 
anställda, uppger han. Nu är man nere i 
cirka 360 personer, som med ny teknik 
och automatisering producerar bokpap
per i stället för tidningspapper. 

På Blixtens kafé kan den som gillar gamla kaffekvarnar få sitt lystmäte. Förre ägaren Blixten ropade in dem på auktion. Ovanför disken syns dagsnoteringen över antalet.

Det minskade tidningsläsandet drabbar 
inte bara buden.

Han kom som utbytesstudent från 
Sarajevo i Bosnien 1989, kunde ha valt 
Barcelona (”Nu får du skratta”) men före
drog Hallstavik. Professorn som under
visade talade alltid så varmt om Sverige. 
När Balkankriget sedan bröt ut hamnade 
Aleksandar Srndovic i limbo. Han sålde 
bröd på torget för att slippa flyktingför
läggningen i Degerfors och kunna stanna. 
Hos sina hyresvärda, som blivit som nära 
släktingar. 

Hallstaborna förstod, de köpte hans 
bröd. Nu återgäldar han värmen, god
heten och omtanken han mötte med sitt 
engagemang. Det är vad de många stolar 
han sitter på handlar om, betonar han. 
Inte makt.

Och stiftelsen gnetar på med årliga 
framtidsdagar, där arbetssökande möter 
rekryterande företag. Inga jättebolag är 
på ingång. Det handlar om småföreta
gare, men tiden då lokaler stod tomma i 
centrum tycks i alla fall vara över, hoppas 
Carita Holmberg.

Hon och Aleksandar Srndovic talar 
gärna om utomhusbadet de jobbat för. 
Det drar badgäster ända från Uppsala. De 
vill skapa en friluftspark med plats för 

Carina Nordgren har åter
vänt till trygga hembygden 
med sin dotter – efter resor 
runt om i världen.

Jörgen Nordén avslöjar 
hemligheten bakom 
kaféägarens namn.

6 största
 Största privata 
arbetsgivarna i 
Hallsta:

Holmen  
Paper.
Boträsk Hol-
ding, koncern-

bolag med bland 
annat Hallstaviks 
schakt, Hallsta-
viks entreprenad, 
Hallstavikskrossen 
och Hallstaviks 
mekaniska maskin-
montage.

Roslagsgjuteriet 
(i Herräng).
Lugn & ro 
 Sverige (vård 

och omsorg). 
ThelAnders-
son bygg och 

måleri.
Roslagen 
 education.

Källa: Norrtelje Tidning
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taxikörningar till och från pappersbruket, 
att han hämtar lotsar i Stockholm och kör 
ut i skärgården. 

Robert bor i lägenhet, inrymd i en av 
”Rödvillorna”, Holmens röda stugor tvärs 
över vägen från pappersbruket. Timmer
bilarna som går i ständig ström hör han 
knappt. 

– Man blir van och tänker inte på det.
Lukten då?

– Vilken lukt?

Helena, taxitelefonist
Norrtäljebon Helena Gullmarstam fann 
kärleken och flyttade till Häverödal. Nu 
pendlar hon till Norrtälje och Roslagstaxi. 

Viktigast för en taxiväxeltelefonist är 
simultanförmåga, slår Helena fast. Hon 
ansvarar för alla skoltransporter, håller 20 
skolbussar och 1 000 skolbarn i huvudet, 
mer eller mindre. Till det kommer tre 
olika bolagssystem, flygtaxi till Arlan

da, rullstolstaxi, speciella företagsbilar, 
färdtjänst… 

De har testat män i växeln men, He
lena skrattar lite, det var ju det där med 
simultan. 

Som kvinna tar man lätt ledarskapet i 
familjen också, tycker Helena, en ”kon
trollmänniska” som vill ha koll på allt och 
alla. Mannen har väl vant sig, de har olika 
ansvarsområden.

Redan på loven i gymnasiet hoppade 
Helena in på taxiväxeln i Rimbo, också  
i Norrtälje kommun. Mamman körde taxi, 
men dottern fortsatte till Hallstaviks växel 
med tolv bilar. När Hallstataxin slogs ihop 
med Rimbo och Norrtälje hamnade hon i 
Norrtälje, och fick fler kollegor.

– Jag har jobbat dagtid tidigare. Men 
nu har vi tappat ett avtal i Norrtälje så jag 
hoppar in på alla tider, mellan 5 och 16 i 
dag.

Helena klagar inte. Bilen är ett mås
te, hon handlar mat på hemvägen. Till 
Hallsta centrum kommer hon mest för att 
hämta paket. Sista kaféet stängde klockan 
fyra så vi sitter i biblioteket. I Folkets hus, 
byggt av samma arkitekt som ritade nya 
Vasamuseet i Stockholm. Med kort kom
mer man in på bibblan alla tider, kan se 
konstutställningarna också. Barnen lånar 
en del böcker, och Helena? Nej. Det är 
mest jobba, fixa mat, sova och så upp igen. 

Sönerna går på scouterna och behöver 
skjuts till kompisar. Själv looptränar hon 
hemma, en sorts styrke och konditions
träning. 

Mattias, miljöarbetare
Helenas man, Mattias Liljekvist, häm
tar industriavfall på både Holmens och 
 Roslagsgjuteriet. Stortrivs, efter 18 år. 

– Det är fritt, man rår sig själv. Ledning
en delar ut jobben till oss. Sen hur vi gör, 
det struntar de i. Vi sköter det.

Att slippa pendla är viktigt för Mattias. 
Jobbet ger tillräckligt med pengar, så att 
familjen klarar sig. Han värderar  
fritiden högt, sticker ofta ut och fiskar 
med äldsta grabben. Spinnspö är det 
som gäller, vertikalfiske efter gös. De har 
en liten båt och på sjön härskar lugnet, 
kryddat med spänning: Blir det något på 
 kroken? Drömmen är hälleflundra,  
i Norge. Mattias brukar åka dit med ett 
gäng ”andra gubbar, sitta och tjata och 
ljuga på kvällarna”.

Än har de bara fått torsk, men en vack
er dag så. Drömmen lever.

Caroline, William och Kevin, 
på återvinningen
På Häverötippen är det frid och ro, bortsett 
från en grävmaskin som matar sig ner i en 
avlägsen virkeshög. Borta är sommargäs
terna, bilar och släp överallt, svordomar 
och glåpord om vem som står i vägen för 
vem. Caroline Gustafsson, William Östin 
och Kevin Sandström kliver ur raststugan.

– Anläggningen är för liten, konstaterar 
Caroline. Det ska byggas en ny. Vi gör så 
gott vi kan. Snart kommer det matavfall 
hit också. Det är värst när några ställer sig 
och blockerar och andra skäller på oss för 
att vi inte kan hålla ordning.

Nollåttor och måsar, de  invaderande fri
tidshusägarna som mångdubblar befolk
ningen har olika namn. Men är faktiskt lite 
duktigare än ”normalbefolkningen” på att 
sortera sitt skräp, dömer trion. 

– Fast de är sämre på att köra bil, säger 
Caroline snabbt.

Ris och brännbart, plast, löv och ris 
hör till det som lokalbefolkningen kör till 
återvinningen. Från företagen kommer 
wellpapp och byggsopor.
Trivs ni?

– Det är ett jobb, säger Hallstabon 
William. Nackdelen med att bo här är att 
det inte finns så mycket att göra. Man får 
hitta på saker med kompisar och åka till 
Stockholm i stället. Gå på bio, krogen och 
allt möjligt.

Caroline trivs nog bättre på återvin
ningen än när hon jobbade på bruket. 
Fast hon har fått gå ner i lön förstås, och 
saknar all ledig tid som skiftgången gav. 
Här jobbar de var tredje helg.

Åkare Lill och Janne,  
lastbilschaufför
Gillar du troll? Lill Enesand har tagit över 
åkeriet efter sin döde far och har landets, 
eller i alla fall Hallstas, största samling av 
Rolf Lidbergtroll. Plus ett livs levande. 

Han jobbar på det, pensionerade last
bilschauffören Janne Gustavsson, som nu
mera agerar hoppinchaffis och hjälpre
da. Han låter hår och skägg växa i protest, 
säger han och skrattar. Mot pensionen. 

kryper i henne. Hon har fyra anställda 
och älskar att ”nöta mil”.

Så kommer det givna samtalsämnet: 
konkurrensen från utlandet. Åkeriet 
hade 15 trailerdragare, förklarar Lill, men 
företaget fick sälja dem. Estland tog över 
transporterna. 
Har du tecknat kollektivavtal med 
 Transport?

Frågan blir hängande i luften. Lill vet 
inte vad det är, men Janne griper in. 
Farsan hade det, så det måste ligga kvar, 
säger han. 

– Han hade några jäkla duster med 
Transport. Några chaufförer ville inte vara 
anslutna. Det går ju inte att tvinga folk att 
vara med i facket.

Janne är sverigedemokrat. Han har 
aldrig varit medlem i Transport, aldrig 
behövt. Blir man utan jobb har man ju 
ett nytt inom två timmar, alla skriker 
efter chaufförer. Janne säger att han alltid 
kommit överens med sina arbetsgivare, 
att det aldrig varit några problem.
Kollektivavtalet reglerar ju lön och ersätt
ning, arbetstider och ledighet. Hur håller 
han koll på det?

– Du kan ju inte ta ut hur mycket som 
helst, anser Janne. Då har du snart inget 
jobb. Så länge företaget mår bra mår man 
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” Nackdelen med att bo här 
är att det inte finns så myck
et att göra. Man får hitta 
på saker med kompisar och 
åka till Stockholm i stället. 
Gå på bio, krogen och allt 
möjligt.”

  William Östin, Hallstabo

Janne började köra direkt efter lumpen 
och skulle välja samma bana igen, trots att 
han slitit ut både axlar och höfter. 

– Man får se hela Sverige, från Ystad till 
Haparanda. Träffa nytt folk.

– Det blir en livsstil, inflikar Lill, har 
man väl kommit in är det svårt att ta sig 
ur. Fast det är inte guld och gröna skogar, 
inget 8 till 16. Man får jobba arslet av sig.

Lill har sitt kontor i lägenheten hon 
delar med sonen, som pluggar till last
bilschaufför, och dottern, som bakat för 
att mamman för ovanlighetens skull är 
hemma. I normala fall ligger Lill ute på 
vägen med kontoret på fickan, men nu 
har hennes lastbil brunnit och myrorna 

Åkeriets troll? Nej, 
lastbilsförare Janne 
Gustavsson.

Taxitelefonisten  Helena 
Gullmarstam vid Hallstas 

uppgrävda torg.

William Östin, Kevin Sandström och 
Caroline Gustafsson har det lugnare  

på återvinningen när invasionen  
av sommargäster ebbat ut.
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palestinier som flytt med delar av famil
jen från Libyen, men om han fått hade 
han röstat blankt. Ifall tillräckligt många 
gör så, tvingas politikerna inse att något 
är fel och börja lyssna, resonerar Emad. 
Han vill se mer av direktdemokrati, folk
omröstningar i alla viktiga frågor.

– Nu strävar politikerna bara efter makt 
och bryr sig inte om vad folket vill. Vi 
pratar mycket politik i skolan. Många rös
tade på SD men de är inte rasister, bara 
missnöjda med politikerna. Jag förstår 
dem, de brinner för sitt land.

Den andra sidan av myntet är att alla 
invandrare ”får skit” för att några utnytt
jar systemet, tycker Emad. 

– Folk skäller över att vi kommer hit. 
De tänker inte på att vi flyr från krig, men 
vi flyr inte för att få pengar utan för att 
överleva med våra familjer.

Kristin, dumperchaufför
22åriga Kristin Vallin får man fånga i 
flykten, på väg mellan arbetet i Östham
mar och den trånga ettan hon delar med 
pojkvännen i Hallstavik. Det vill säga:  
i stallet hos hästarna på mammans gård 
i Edeby, bortom Häverödal. Kristin står 
aldrig still. 

Vännerna klagar att hon knappt hinner 
umgås, inte passar tider. Hon har sin 
hund Viggo hos mamman också och två 
missar, Gråis och Katten. Blir det som 

arbetsgivaren Securitas. Arbetet varierar 
och hon trivs som problemlösare. Alltid 
dyker nya situationer upp, hon träffar 
mycket människor och lär sig nya saker.
Flytta hit?

Nej, det vill inte Sandra, familjen bor i 
Norrtälje. Hon jobbar 75 procent. Resten 
av tiden är hon personlig assistent åt två 
barn, tvillingar. Omväxlingen är bra. Hon 
är bara 22 år än, funderar på att plugga 
vidare. En annan idé är att bli hundföra
re, bara en hake finns:

– Jag har ingen hund.

Kristin vill tar hon över gården en dag.  
De är sju i syskonskaran.

Telefonen ringer, kompisen från förra 
jobbet där Kristin körde sopor undrar vad 
hon gör på lördag. ”Vi ska åka båten.” Det 
är lika med färjan, Eckerölinjen, som tar 
två timmar på sig mellan Grisslehamn 
och Eckerö på Åland. Under tiden äter, 
handlar och framför allt dricker man och 
fortsätter festa hemma hos någon, i land. 

Det brukar bli några turer per år med 
rederiet som dragit om Holmens med 
hästlängder, när det gäller antal anställda.

Kristin kör liftdumper, containrar till 
återvinning, på sitt nya jobb sen en mån
ad. Egentligen trivdes hon jättebra som 
sopgubbe. De var ett sammansvetsat gäng 
med en ”helt underbar chef, Toker”. Trots 
smeknamnet ställde han alltid upp, fixade, 
donade, kom med en ny bil om man så 
stod mitt ute i skogen”, beskriver Kristin.

Men när bolaget köptes upp blev det 
rörigt, dålig arbetsledning. Kristin sa upp 
sig och flera med henne. Hon pustar och 
sträcker på ryggen.

– Dooley har så jävla tjock svans. Det 
tar aldrig slut, tar en kvart att kamma. 
Men med hästarna kommer man ut. Fick 
jag välja skulle jag vara här jämt.

Sandra, väktare
Hon bor i Norrtälje men jobbar som väkta
re i Hallstavik. Var får Sandra inte säga för 

Emad Zaid jobbar mellan 2 och 6 på 
natten. Sen sover han någon timme 

eller två innan han åker till  
gymnasieskolan i Norrtälje. Han älskar 

jobbet, att rå sig själv.

själv bra. Vi har legat på avtalsenliga löner 
på det här åkeriet i alla fall. Ledighet får 
man ta när det finns tid. Lediga helger 
har vi alltid haft.

Socialdemokraterna gynnar ”bidrags
tagare”, tycker Janne och Lill, som också 
röstade på SD. Hon är arg över Socialde
mokraternas stöd till kilometerskatt.

– De vill mer eller mindre ta död på 
svenska åkerier. 

Statsminister Stefan Löfven har samma 
dag röstats bort som statsminister i riks
dagen efter valet. Förhandlingarna om 
vem som ska styra Sverige går trögt. Jan
ne tror att det kan barka ända till nyval, 
tycker det är spännande.
Lill säger att SD:s politik gynnar åkarna. 
Vad tänker hon på då? 

Hon skruvar på sig.
– Ska jag vara ärlig har jag noll intresse 

för politik. Jag stänger av tv:n så fort det 
är en debatt.
Men du gick ändå och röstade?

– Det måste man göra. Har man rösträtt 
så ska man lägga fram vad man tycker, 
säger Lill.

Janne bor i husvagn på en camping
plats i Grisslehamn, en halvtimmes bilväg 
från Hallsta. 

– Vi måste stänga gränserna, ta hand 
om dem som är här. De som inte har up
pehållstillstånd ska ut. Lägg pengarna på 
sjukvård i stället. Den är under all kritik, 
tycker han.

Janne har aldrig skämts för att han 
röstar på SD, säger han. Först blev han 
moderat. I protest mot farsan, som var 
sosse och röd ”ända ner på tånaglarna”.

Trollen då, i hyllorna? Lill fick det för
sta när hon gifte sig, sen har det rullat på.

PerAnders, ideell  
föreståndare
På Folkets hus arbetar pensionerade 
PerAnders Wikström, som oavlönad 
föreståndare efter tidigare nedskärningar. 
Han visar stolt den vackra röda biosa
longen och beskriver digitaliseringen. Nu 
kan man visa både film och operaföre
ställningar från Metropolitan i New York. 

Ändå svävar oron efter valet genom 
sockensalarna. Folkets husföreningen 
får kommunala bidrag, men med ökat 
inflytande från SD kan de komma att 
strypas. Partiet har fått nej till att hyra 
en partilokal i huset, med hänvisning till 

allas lika värde. Att samlas till partimöten 
går däremot bra för alla. 

PerAnders arbetade naturligtvis också 
på bruket och kände ”TjockRoine”, Hall
staviks forna kändis på en tavla i Folkets 
hus. Roine Carlsson var reparatör på Hol
mens, avancerade till förbundsordförande 
i Pappers, Sriksdagsman och försvars
minister. (”IngakommentarerCarlsson” 
kallades han bland journalister). 

Efter att ha kallat marinofficerarna 
kustkorvetter för ”stora plåtschabrak”, 
som de ville stå och glänsa på, fick 
Hallstasonen göra offentlig avbön. Hur 
skulle det ha låtit i dagens försvarsvänliga 
Sverige? Via nätets ratsit.se går 80åring
en i alla fall att spåra till en bostadsrätt 
i Gustavsberg, strax utanför Stockholm. 
Där bor han med hustrun och har en 
BMW, årgång 2012.

Gunnar, slambilschaufför
Gunnar Engvall tuggar raggmunk och tar 
en stor klunk mjölk, i den fyllda Folkets 
husrestaurangen. Den bästa på hus
manskost i trakten, tycker bondsonen 
som kör stabiliserat slam från renings
verk, och numera bara har dotterns 
hästar hemma på gården i Alunda. 

Han sympatiserar inte med Sverigede
mokraterna, körde hjälpsändningar till 
Makedonien och Rumänien på 1990talet, 
med poliseskort genom krigshärdarna 
i dåvarande Jugoslavien. Bilderna från 
flyktinglägren etsade sig fast. SD:s tal om 
att hjälpa människor ”där hemma” ger 
Gunnar inte mycket för.

– Tjena, hur då? Samtidigt kan vi inte 
ta in för många flyktingar. Det är en 
 balansgång, en svår. 

Emad, tidningsbud
Natten är svart bläck när Emad Zaid 
kör sin tidningsrunda runt närbelägna 
Herräng. Ofta står älgarna och tittar på 
honom. Några gånger har han ringt poli
sen när kor och får rymt. Han går teknisk 
utbildning på gymnasiet och jobbar som 
tidningsbud för att slippa ta studielån. 

Emad fick inte rösta. Han är statslös 

” Folk skäller över att vi kom
mer hit. De tänker inte på 
att vi flyr från krig, men vi 
flyr inte för att få pengar 
utan för att överleva med 
våra familjer.”

  Emad Zaid, tidningsbud

Liftdumperföraren  
Kristin Vallin trivs bäst  

i stallet och hagen  
med Dooley.

Äkta troll ur åkaren Lill Ene
sands jättesamling i Hallsta.

VAD LUKTAR 
DET? PENGAR!

Lukten  
i Hallsta-
vik kom-
mer av 
en rest-

produkt, 
slam, som 

bildas vid pap-
persproduktionen. 
Slammet eldades 
förr men lagras nu 
och återvinns som 
jord. Lukten upp-
står när slammet 
vänds. ”Det luktar 
pengar”, skämtar 
anställda.
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Demokrati:  
Småprata  
med varandra

FÖRFATTAREN OCH JOURNALISTEN Elisabeth 
Åsbrink fick ett samtal. 94-åriga Hédi 
Fried, som överlevt nazisternas folkmord 
under andra världskriget och sett vad 
människan är i stånd till, sa: ”Vi måste 
göra något för att skydda demokratin.”

Resultatet blev en liten grön handbok 
för demokrater, som nästan ryms i bak-
fickan. Den kan halas fram vid fikabor-
det, i studiecirkeln, på folkhögskolan. 

23 författare, politiker och tänkare ger 
sina svar på frågan om vad du och jag kan 
göra när klimatet hårdnar i samhället och 
på sociala medier. När politiker och jour-
nalister föraktas. När människor känner 
uppgivenhet och ilska över att inte bli 
lyssnade på – och det älskade och hatade 
demokratiska styrelseskicket ifrågasätts. 

Demokrati kan översättas med folk-
styre och folkmakt. Makten i Sverige ska 
utgå från folket i fria val. Du väljer och är 
du missnöjd röstar du på ett annat parti 
nästa gång. Vad ligger i andra vågskålen? 
Autokrati, lika med envälde, diktatur, 
expertvälde. Att du och jag är för dumma 
för att vara med och bestämma över hur 
vi vill utforma vårt samhälle? Så: lämna 
det i händerna på en stark ledare, som vet 
folkets bästa.

ELISABETH ÅSBRINK ÄR en av Demokrati-
handbokens redaktörer. Hon börjar med 
att dämpa undergångsstämningen. Demo-
kratin inte är akut hotad, säger hon, men 
den har en del svaga punkter. Åsbrink 

pekar på folkrörelserna, som arbetarrö-
relsen och facket, vilka i likhet med de 
politiska partierna tappat medlemmar. Att 
segregation och ojämlikhet ökar. Att kun-
skaps- och inkomstklyftorna vidgas. Att 
journalistiken blivit allt mer ”stadsfixerad 
och lämnar landsbygden åt sitt öde”.

Journalisterna ska granska vad politi-
kerna gör, säger hon som tidigare jobbade 
på Uppdrag granskning. Det gör ont i 
henne varje gång en lokaltidning eller ett 
bibliotek läggs ner, och Åsbrink tror att 
konsekvenserna blir större än vi anar.

MEN SÅ KOMMER hennes men. Undersök-
ningar visar att svenskar har större tillit 
och i allmänhet betraktar människan 
bredvid som en person att lita på. Förtro-
endet är betydligt högre än i länder som 
utsatts för krig och ekonomisk kollaps, 
som Serbien och Grekland.

Visst håller det på att förändras, liksom 
förtroendet för myndigheter och institu-
tioner, men det är ändå viktigt att komma 
ihåg som något specifikt svenskt, tycker 
Elisabeth Åsbrink. 

Så med risk för att det kan låta lite 
löjligt och smått, stannar hon vid: tillit. 
Som motmedel mot antidemokratiska 
krafter. Mot terrorister och extremister, 
som spelar på våra fördomar, piskar upp 
rädslan och vill ta makten över våra liv. 
Författaren skrev om det efter attentatet 
på Drottninggatan.
Hur gör vi då?

Småpratar, ser varandra i ögonen, tar 
upp en tappad vante. Vi delar den här 
bänken på busshållplatsen. Vi är olika, 
men respekterar varandra ändå. Fast.  
I ”ifåneriets” tidsålder har vi blivit sämre 
på det mellanmänskliga, gömmer oss 
gärna i våra mobiler, påpekar Elisabeth 
Åsbrink. Hon läste nyligen en bok om 
mellankrigstiden En tysk mans historia. 
Vad hände när nazismen växte fram? 
Människor slutade prata med och se på 
varandra, svarar hon.
Vad får vi mer för råd i handboken?

Att våga vara lite obekväma och argu-
mentera för människors lika värde, även 
om vi förstör stämningen på festen. Att 
se tecknen på ondska, de små stegen, 
glidningarna i språket. Och inte vänja oss. 
Att tänka på vad vi säger, mildra tonläget 
och hejda vår mest dräpande replik. 

Vi ska inte nöja oss med en tumme 
upp på Facebook, att bara vara kunder 
och konsumenter utan stiga fram som 
medborgare, engagera oss i föreningar och 
organisationer. På det sättet fortsätter vi 
utveckla demokratin, menar skribent erna.

Tidigare framtidsministern Kristina 
Persson (S) skriver om vikten av att föra 
en öppen och respektfull dialog: ”Vi 
måste orka samtala även med dem som 
inte håller med. Demokratins fiender har 
också rätt att yttra sig. Det är inte den 
enskilda människan som vi avskyr utan 
hans eller hennes åsikter”.

ELISABETH ÅSBRINK INSTÄMMER. Motsatsen 
är stater där bara några få ståndpunkter 
tillåts. Hon är av judisk släkt, men ändå 

bekymrad över diskussionerna om att för-
bjuda nazistiska partier och grupper i Sve-
rige. Börjar man tala om vilka åsikter man 
ska förbjuda är man inne på farliga vägar, 
anser hon. Människor ska få demonstrera 
på gatorna, säga vad de tycker och tänker. 
Det är demokratins grundpelare.

På 1880-talet fängslades socialdemo-
kraterna Hjalmar Branting och August 
Palm för att de agiterade och ”hotade 
ordningen”, påminner Elisabeth Åsbrink. 
Det finns andra sätt att bekämpa rasis-
tiska ideologier. Nazister som begår brott 
och våldshandlingar ska bestraffas.

AFTONBLADETS KULTURCHEF ÅSA Linder-
borg och Dala-Demokratens chefre-
daktör Göran Greider har tillsammans 
skrivit boken Populistiska manifestet. 
Där sluggar de vilt mot både höger- och 
vänsterpolitiker, som i konsumismens 
och marknadsliberalismens spår tappat 
kontakten med sina väljare. Stanna upp, 
gå i opposition, lyssna på vad människor 
säger. Ta in deras oro, råder Greider sitt 
parti, Socialdemokraterna. 

I sitt svar på hur enskilda kan bidra till 
demokratin använder han den avrättade 
fackföreningskämpen Joe Hills ord: ”Sörj 
inte organisera er”. Gå med i ett parti, en 
rörelse, facket. Det gällde för 100 år sen 
och det gäller nu. Åsa Linderborg säger 
kort och gott: Hälsa på alla, tala med alla. 

SÅ KOMMER VI till den svenska välfärdssta-
tens ömma punkt och inbyggda dilemma, 
som Elisabeth Åsbrink skriver om i sin 

”Det är i dag vi måste agera om vi vill 
ha en demokrati i morgon”. Förintelsens 
överlevare Hédi Frieds ord biter sig fast. 
Väktaren Niklas Strand tycker att vi ska 
våga ta snacket vid fikabordet. Vad kan 
du göra för att skydda demokratin?
Text och foto JUSTINA ÖSTER

”Demokratin är inte 
akut hotad. Men vi 
ska vara  vaksamma”, 
anser författaren och 
journalisten Elisabeth 
Åsbrink.

Gick du och röstade? Varför röstade du som du gjorde? Tar du demokratin för given? Är du beredd att stå upp för den? Det är dags att börja snacka med varandra.

KULTUR

bok, alla borde läsa, Orden som formade 
Sverige. Välfärden med skola, sjukvård, 
barn- och äldreomsorg bygger på att vi 
alla bidrar och betalar skatt. Men vad hän-
der när alla inte har jobb, inte kan bidra 
– och pengarna inte räcker?

När det allmänna barnbidraget skulle 
införas 1948 oroade sig svenskarna för 
”lösaktiga” och så kallat sinnesslöa 
kvinnor. De kunde inte tillåtas ”föröka sig 
ohejdat” och steriliserades i stora skaror, 
beskriver Åsbrink. Sedan kom turen till 
bidragsfuskarna, som hotade välfärden. 
Medierna svämmade över av artiklar.

Nu har det blivit invandrare och flyk-
tingar som pekas ut som problemet, som 
stjäl pengar från gamla. Politikerna borde 
ha lyft dilemmat vid 1990-talskrisen när 
en halv miljon gick arbetslösa. Nu blev 
det Sverigedemokraterna som kapade frå-
gan. Men, säger Elisabeth Åsbrink, pro-
blemet handlar inte om var människor 
kommer ifrån utan hur de ska få jobb.

HISTORIKERN OCH JOURNALISTEN Henrik 
Arnstad har under sex år djupdykt i de-
mokratin. Efter 351 sidor i boken Hatade 
demokrati landar han i ungefär samma 
slutsats som Åsbrink om hur vi utövar 
demokrati: 

”Var lite hyggliga mot varandra”.

Utlottning
Transport arbetaren 
lottar ut sju ex 
av Handbok för 
demokrater. Mejla 
in ditt namn och 
din adress till info@
transportarbeta
ren.se senast den 
13 november. Skriv 
”Demokrati” i 
meddelanderaden. 
Lycka till!

Fotnot. Citatet i början är ur Dagens Nyheter 8/9 
2018, ”Hédi Fried: Det var så det gick till i Tyskland, 
det var små steg, man såg det inte komma.”

LÄS & STARTA 
BOKCIRKLAR
  Handbok för 
 demokrater. Hur 
gör en enskild 
människa för att 
skydda demokratin?  
Red Elisabeth Ås
brink, Sverker Sörlin 
& Ola Larsmo (Natur 
& kultur 2018). På 
studieforbunden.se 
finns samtalsfrågor 
till boken.

 Hatade demo
krati. De inkluder
ande rörelsernas 
ideologi och historia 
Henrik Arnstad 
(Norstedt 2018).

 Orden som 
 formade Sverige 
Elisabeth Åsbrink 
(Natur & kultur 
2018).

 Det populistiska 
manifestet: för kne
gare och arbetslösa 
(Natur & kultur 
2018). 

 Folkstyret i 
 rädslans tid 
Olle Wästberg och 
Daniel Lindvall (Fri 
tanke förlag 2017).

 En tysk mans 
historia 
Sebastian Haffner 
(skrevs 1939 gavs 
ut 2000 i Sverige, 
Norstedt).

 Demokrati100.se  
(på webben, om 
kampen för rösträtt 
i Sverige).

Lyssna!

Starta 
podd!Var 

hygglig!

Var inte 
rädd!

Ifråga- 
sätt!
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bet kan söka till Vi i Trans
port. Det är en kurs på 40 
timmar som handlar om allt 
från mötesteknik till ideologi 
(mer om ledighet för studier 
längre ner).

kurser. På transport.se finns 
en fullständig förteckning.

förtroendevalda ha rätt till 
ledighet med bibehållen 
lön från jobbet. Det gäller 
kurser eller studiedagar som 
har direkt betydelse för det 
lokala fackliga uppdraget. 

VILL DU TA EN TUGGA AV  
KUNSKAPENS FRUKT?

SNABBKOLL / STUDIER

Vad har du rätt till som anställd? Vilken roll har 
facket på jobbet? Hur ska du egentligen tolka kollek-
tivavtalet? Det finns många saker du kan få svar på 
genom att gå en kurs.
Text John Antonsson  Illustration Mattias Käll

Experten
Jonas Persson 

är studie
ombudsman 
på Transport.
Får ni så 

många delta-
gare som ni vill?

– Nej. Vi skulle vilja att 
fler söker våra kurser. 
Som det är nu går några 
hundra medlemmar 
grundkursen Vi i Trans
port. Jag skulle vilja att 
alla nya medlemmar 
går den, men dit är det 
väldigt långt.
Varför är det viktigt 
med fackliga studier?

– Kunskap är inte tung 
att bära. Jag tycker 
att man inte lär sig lika 
mycket från skolan om 
hur arbetsmarknaden 
fungerar som förut. 
Många vet inte hur det 
fungerar mellan arbets
marknadens parter och 
med kollektivavtal. Den 
svenska modellen grun
dar sig på att parterna 
ska samverka. Då måste 
man som medlem förstå 
hur det är upplagt. 

– Inför avtalsrörelsen 
2020 ska vi redan nu 
satsa extra på våra av
talskurser. Vi ska ha en 
jätterajd för att stärka 
organisationen så att så 
många som möjligt har 
koll på våra avtal.
Har Transport stora 
kostnader för studierna?

– Det kostar mycket 
pengar. Ungefär sex 
miljoner per år. Men det 
måste få kosta eftersom 
det är det viktigaste vi 
gör: Att utbilda dem som 
är framtiden i Transport.
Tycker många att det är 
jobbigt att be arbets-
givaren om ledigt för 
fackliga kurser?

– Det finns en del som 
tycker att det är jobbigt. 
Ett tips är att kontakta 
sin avdelning och be om 
hjälp med att förkla
ra för arbetsgivaren. 
Företagen tjänar på att 
man som anställd har 
kunskap. Då vet man hur 
man läser avtalet och 
hur man räknar löner, då 
blir ingen lurad.

” Kunskap  
är inte tung 
att bära.”

5 röster om demokrati
Vad kan jag göra för att rädda demo-
kratin?

Jeanette Rigné, pensionär 
och engagerad i Internatio
nella Kvinno förbundet för 
fred och frihet:

– Att gå med i en 
folkrörelse är ett sätt att 

aktivt delta i demokratin. Du 
lär dig att mötas under fasta former, 
diskutera och argumentera, grunderna. 
Förstår hur viktigt det är. Jag var med på 
1980talet och arbetar fortfarande för en 
kärnvapen fri värld. Idrottsrörelsen den 
enda rörelsen med vind i seglen i dag. 
Där finns hopp.

Lina Klang, student och 
engagerad i den svenska 
delen av Front mot slaveri 
(BLLF): 

– Vi vill skapa förändring 
genom icke våld, utbildning, 

facklig kamp, rättshjälp och 
kvinnors nätverksbyggande. Nu har vi en 
kampanj, 2020 ska vi göra en vandring 
från Lidköping till Genève och argu
mentera för fredlig förändring. Man kan 
gå hela vägen eller delar av den. Som 
enskild kan jag köpa fairtrade och tänka 
efter hur saker jag köper är tillverkade.

Niklas Strand, väktare, invald 
i regionfullmäktige, Region 
Västmanland för V: 

– Ta samtalet vid fika
bordet om någon häver ur 

sig något främlingsfientligt 
eller konstigt, baserat på fakta

fel. Stämningen kan bli lite dålig, men 
när vi byggde demokratin var det också 
dålig stämning, så dålig att man sköt 
folk. Man kan prata på ett respektfullt 
sätt med varandra, utan att folk känner 
sig uppläxade. Då blir det högre i tak och 
man får respekt.

Saied Tagavi, taxichaufför, 
leder en facklig plattform 
för frigivning av fängslade 
fackliga aktivister och rätt
en att organisera sig i Iran: 

– Mitt fackliga engage
mang är avgörande för det 

samhälle jag vill leva och bo i. Jag vill 
ha trygghet i mitt arbete, för min familj 
och min omgivning. Populister målar 
upp en mörk bild av samhället och 
utnyttjar rädslan hos enskilda. Det är så 
de vinner mark. Valet har skapat stor 
otrygghet för många, även för mig, men 
jag har  bestämt mig för att kämpa ännu 
 hårdare. Och inte vara rädd.

Fredrik/Marisol Ekelund, 
författare, arbetat som 
taxichaufför och hamn
arbetare och kommit ut 
som transvestit i boken Q: 

– En enskild person kan stå 
upp för demokratin genom att i 

alla lägen, framför allt i den egna vardag
en, stå upp för humanism och empati.

KULTUR

Den stridbara 
läkaren och för-
fattaren Nawal El 
Saadawi sprutar av 
energi och humor 
i samtalet med 
utrikeskorrespon dent 
Cecilia Uddén.

Författaren Nawal El Saadawi 
har fängslats och tvingats i 
exil. På frågan om vad hon är 
rädd för är svaret: Ingenting. 
Inte ens för Gud?

– Om Gud finns borde han 
vara nöjd med mig.

Text och foto Justina Öster 

Stolarna räcker inte till när den 
87-åriga egyptiska läkaren, förfat-
taren, feministen och aktivist-
en intar scenen på bokmässans 
globala torg. Nawal El Saadawi 
ler stort och höjer armarna i en 
segergest. Men hon biter ifrån 
när den svenska utrikeskorres-
pondenten Cecilia Uddén liknar 
henne vid en levande Pippi Lång-
ström. En hjältinna.

– Jag är ingen hjälte! Människor 
som kritiserar regeringar är inga 
hjältar. Vi är kämpar (fighters). 
Vi slåss för att skillnaden mellan 
människor ska krympa. 

KVINNORNA I NAWAL El Saadawis 
många böcker är heller inga 
hjältinnor, inskärper hon. De 
kämpar varje dag för sin och 
familjens överlevnad under ett ok 
av fattigdom och förtryck. Särskilt 
kvinnorna i underklassen, som 
hennes farmor; jordbruksarbetare 
på landsbygden.

– Heroism för mig handlar om 
att kämpa för att bli sig själv. Inget 
annat eller bättre, bara att bli sig 
själv, säger hon.

Nawal El Saadawi var med 
under demonstrationerna på 
Tahirtorget i Kairo, då miljoner 
människor gick samman och till 

”Gud borde vara demokrat”

slut avsatte president Mubarak 
i februari 2011. Den sittande 
presidenten, general al-Sisi, 
väcker hård kritik för att fängsla 
meningsmotståndare och mörda 
fackföreningsaktivister. Ändå ser 
El Saadawi honom som ett bättre 
alternativ än föregångarna, mus-
limska brödraskapet. De som tog 
över styret efter revolutionen.

FÖRKLARINGEN ÄR Nawal El 
Saadawis hårda kritik av religi-
on, som enligt hennes bestämda 
åsikt ska skiljas från staten. Var 
helst Gud och religion kommer 
in används de för att rättfärdiga 
orättvisor, rasism och kvinno-
förtryck. För att göra skillnad på 
människor, inpräntar hon.

Författaren har kastats i fängel-
se för sina ord, tvingats i lands-
flykt och blir fortfarande censure-
rad, fast i mindre omfattning. Att 
Gud ändå borde vara nöjd med 
henne förklarar hon:

– Om Gud finns och inte är de-
mokratisk, vem är det då? Då kan 
vi inte få någon demokrati.

Nawal El Saadawi förtydligar 

med att när något blir heligt som 
kristendom, islam, buddism 
hinduism eller judendom, så får vi 
inte kritisera trosföreställningarna.

– Men vi ska säga vad vi tycker, 
även om andra inte applåderar 
oss.

DEN PÅNYTTFÖDELSE AV religion-
en som syns runt om i världen i 
dag ser hon som ett sätt att hålla 
människor nere.

Sex år gammal utsattes Nawal 
El Saadawi för könsstympning, 
och planen var att gifta bort 
henne vid tio. ”Äktenskap är en 
grav”, viskade hennes mor till 
henne i smyg och ”Lyd bara ditt 
eget sinne”. Tack vare föräldrarna 
fick dottern studera.

Vad gör kvinnor som köns-
stympas? De glömmer, svarar 
författaren, för att överleva. Det 
var när hon började minnas och 
såg att hon inte var ensam, som 
Nawal El Saadawi började skriva.

– Kvinnor stympas på många 
sätt, inte bara genom att klitoris 
skärs bort. Våra hjärnor och hjärt-
an stympas, våra känslor skärs 
bort. Så är det för männen också. 
Även om de inte inser det. Vi får 
inte bli oss själva.

FEM BOKTIPS
 Nawal El Saadawi 

skriver på arab iska och 
har gett ut ett 50tal böcker, som 
översatts till bland annat engelska 
och svenska. 

 Missa inte Imamens fall ! Fler på 
svenska är Och tiden står stilla vid 
Nilen, Livets källa och de senaste: 
Revolutionsskrivarna samt Den 
stulna romanen.

 Vi ska säga  
vad vi tycker,  

även om andra inte   
applåderar oss.

  Nawal El Saadawi

Så får du ledigt
Du kan få ledigt för vissa 
fackliga studier enligt förtro
endemannalagen. Studierna 
ska i alla fall indirekt ha 
betydelse för det fackliga 
arbetet på arbetsplatsen. 

Det finns vissa möjligheter 
för arbetsgivare att neka 
eller skjuta på ledighet 
enligt lagen, men den rätten 
är begränsad och får inte 
missbrukas. Enligt lag ska 
du söka ledigt minst två 
veckor innan. Men vill du 
ha en chans att låta facket 
förhandla om ett nej, se 
då till att söka ledigt med 
framförhållning. 

3

Så söker du
Transports olika avdelningar 
har information om vilka 
kurser som är planerade. 
Vissa har lagt ut det på sin 
hemsida, andra behöver du 
ringa och fråga. 

Vissa kurser är på inter
nat, alltså där deltagarna 
sover över. Andra gånger 
sker det i exempelvis fackav
delningens lokaler. När det 
är övernattning betalar 
Transport boende och mat. 

5

För dig som är 
förtroendevald
För den som är facklig 
förtroendeman (det heter till 
och med så i lagen) finns till 
exempel en längre kurs som 
heter Fackligt ledarskap i 
Transport. Den är mellan 80 
och 100 timmar. Vanligtvis 
är man borta i en vecka. 
Pluggar sedan lite hemifrån 
för en ny tripp till kursgår
den. Har du svårt att vara 
borta från familj eller djur 
på kvällstid? Prata med av
delningen, många studiele
dare gör sitt bästa för hitta 
lösningar som passar alla.

Det finns också andra 

2

Ledig för andra 
studier?
Det får du också vara! 
Studieledighetslagen gäller 
alla, oavsett om du är 
vikarie eller fast anställd. 
Men du måste ha varit 
anställd hos arbetsgivaren i 
minst sex månader, eller tolv 
månader under en tvåårs
period.

6Vem pyntar 
 lönen?
Det finns några olika sätt 
att få pengar för fackliga 
studier. 

Till vissa kurser betalar 
Transport ut ett skattefritt 
stipendium eller ett skatte
pliktigt utbildningsarvode till 
deltagarna.

I vissa fall har fackligt 

4

Ny, eller vill  
veta lite mer
Bara nyfiken? Då finns en 
ganska ny kurs som heter 
Startpunkten. Fyra tim
mar lång är den fackliga 
introduktionsutbildningen. 
Kursen går ofta på kvällstid 
eller på helgen. Startpunk
ten är till för nya medlem
mar och den som funderar 
på att gå med i facket. Vad 
facket gör, och vilka rättig
heter och skyldigheter som 
följer med medlemskapet är 
saker du får lära dig.

För dig som vill djupdyka 
i just ditt kollektivavtal finns 
en kurs som heter Avtals
punkten. Där kan du lära dig 
mer om exempelvis löner 
och de olika anställnings
formerna. Kursen är fyra till 
åtta timmar lång.
Den som har, precis har 
fått eller ska få ett fackligt 
förtroendeuppdrag på job

1



40. TRANSPORTARBETAREN  11.2018 41. TRANSPORTARBETAREN  11.201840. TRANSPORTARBETAREN  11.2018

DE KAN
FÅ

BRÅCK

DEN LILL
BESJÖNG

FADER

UPP-
MANAR
TILL ATT

UPPMÄRK-
SAMMA
TIDEN
EFTER
FÄNG-
ELSE-

UTSLÄPP

MÖRKER-
SÖKA

BYXAN

TIDIGT
EN TIDIG
HÖST-

MÅNAD

BIL-
MANÉR?

HON
FICK
SPÖ

ÄR KVAR
SOM RAR

DEN
KOMMER
FÖRST I
SKARA

SPACK-
LAD

DEN
RIKTIGA
RÖRAN

KAN
SAMMAN-

FOGA
TÅGVIRKE

BÅTMA-
TERIAL
SOM

INTAS

AFFISCH-
STÖDET

RENGJORT HAN-
TERAS

HEMLIGA
DOKU-
MENTDEM LA

PUTT
I KORS

SÅ KAN
MAN

BJUDA

LÄNSLIK-
NANDE

FÖRR FÖR
DANSKEN

MJUK

IVÄG

MASKA
UTAN SÖL

DE LIKNAR
ASEN

PÅ MAR-
MARIS-MC

GJORDE
BONDEN

VISS GRÖ-
DA TILL
VÅREN

BLIR KO
MED OK

STÅ
SOM
SMÅ

VÅ-
NINGS-
PLAN

AMERIKA-
AUKTOR

SOCKER-
VADDS-
STÄLLET

FÄRGAR
VATTNET

FINNS
PÅ

FLASKA?

BALJ-
BRUD

BRA BLI FÖR
ÖVERPRODUKTIV?

DISSA BISKOPS-
MÖSSA

BADORT
PÅ ADRI-
ATKUST

LEVA
SOM EN

RAVAILLAC

ANSIKTS-
UTTRYCK

SYNS
ÄVEN SOM

GRÄS
VAR EN

FORM AV
REFORM

SÅ HIMLA DUMT
FRÅN FÖRR

KALEVALA-
SMEDEN

TERSELIUS
STACK
UTAN
MYRA

ÄR
VEV-

ANDES

HÖST-
SKÖRDAS

TILL KRYDD-
BRÖD

VÅRDARE

ÖSTPOLIS

SURR

LÄCKTE

I DEN
ANDRA

ÄR DET PÅ
ANDRA
HÅLLET

ÄR DYRA
RÅD

TRIXANDE

FISKE-
GENRE

RIDDER-
LIG

DONERAR

SOM SR
NEUTRON

SOM
PROTON

ÄR BRA
PÅ ATT

MONTERA

KAN SES
MED KÖR

STRUM-
POR ATT
GÅ PÅ I

BERMUDA-
DOLLAR

(INGEN
LÖPAR-)

MIL
HAR VÄL

INTE
MJUKIS-
BYXAN I
FÖRSTA
TAGET?

TRIST
TAL?

GÖR
REGN-
BÅGAR

OM
HÖSTEN

FINNE
FÖR

NORR-
MAN

JASÅ, PÅ DET VISET!

KNYSTADE
KNAPPAST

SÅDAN VARG
BLIR NOG HUNGRIG

SOM EN VARG

SOMER-
HALDER

BALT-
MAN

SIMMAR
SOM EN

FISK I
VATTNET

KLARADE
INTE

KURSEN

IAKT-
TAR

TORK
MEN

INGEN
ANSTALT

GÅR MOT
STRÖM-

MEN

ANFALLSÅKOMMA
HAR EN

SPRALLIG BLIVIT
FULL AV

HAR
HAM-
STERN

PÅ HÖG

DRAGON-
SLÄK-
TING

MÄTS MAT MED

GÖR DEN SPAR-
SAMME SITT HUS

©
 B

ul
ls

NOVEMBERKRYSSET

Lösningen ska sändas till Transportarbetaren, Box 714, 101 33 
 Stockholm och vara  redak tionen till handa senast den 13 november. 
Märk  kuvertet ”Novemberkrysset”.
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

Hur fungerar 
inkomstförsäkringen

Hej. Jag är medlem i Transport 
och jag betalar a-kassa också. 

Min fråga är om jag behöver betala 
extra för inkomstförsäkringen för att 
få 80 procent av min lön om jag blir 
arbetslös. Eller har jag redan detta?
 Oliver

Svar: Hej, du kommer att få pengar 
från inkomstförsäkringen om du 
uppfyller alla kriterier. Den täcker 
upp när en arbetslös får a-kasse-
ersättning som inte når upp till 80 
procent av den tidigare inkomsten.

Men först vill jag påpeka att 
försäkringen inte beräknas på 80 
procent av lönen som du har när du 
blir av med jobbet. Det som gäller 
är att du kan få ersättning upp 
till 80 procent av din ersättnings-
grundande dagersättning, och den 
bygger på din inkomst under året 
innan du blir arbetslös.

Sen till kriterierna för att få peng-
ar från inkomstförsäkringen. Du ska 
ha varit med i Transport i minst ett 
år och du ska under samma tid ha 
varit med i en a-kassa (inte tvunget 
Transports a-kassa). Du får inte ha 
varit arbetslös under det året. Om 

detta gäller för dig och du tjänar 
över 25 025 kronor i månaden kom-
mer du att få pengar från inkomst-
försäkringen under 100 dagar. 
Detta ingår i medlemsavgiften.

Men sedan den 1 oktober finns 
också möjligheten att själv betala 
för en förlängd inkomstförsäkring. 
Via Folksam kan du som är med 
i Transport (sedan minst ett år) 
teckna en försäkring som gäller i 
ytterligare 200 dagar. Eftersom 
a-kasseersättningen går ner efter 
100 dagar ger denna tilläggsför-
säkring därefter extra pengar till 
den som tjänade 20 900 eller mer 
innan hen blev arbetslös.

Tilläggsförsäkringen kostar från 
39 kronor per månad, premien 
varierar med din lön.

Sture Thorsell, försäkrings
ansvarig på Transport

Svar: Svårt att svara på om du har 
betalat för hög avgift. 

Under den tid någon har sjuklön 
från sin arbetsgivare och sedan 
sjukpenning från försäkringskassan 
påverkas sällan medlemsavgiften 
till Transport. Inkomsten går oftast 
inte ner så mycket att avgiften 
sänks. För att få ett exakt besked 
föreslår jag att du vänder dig till din 
lokalavdelning som kan räkna ut 
detta för just dig. 

När du nu börjar få a-kasse-
ersättning i stället ska du anmäla 
din nya månadsinkomst till fackets 
lokalavdelning. Utan att veta vilka 
summor det handlar om i ditt fall 
gissar jag att din avgift kan komma 
att sänkas.

Joakim Guttman, central 
 ombudsman på Transport

Svar: Javisst, det är helt ok att che-
fen frågar vad det är för fel på den 
som sjukanmäler sig. Jag tycker att 
det är bra, och att det hade varit 
mer anmärkningsvärt om chefen 
inte brydde sig. 

Chefen har alltså rätt att fråga 
– men du är däremot inte skyldig 
att svara på vad du har för sjukdom 
eller skada. Det behöver heller inte 
stå vad du lider av i det läkarintyg 
som krävs efter en vecka. Däremot 
ska det stå på vilket sätt du är för-
hindrad att jobba.

Din andra fundering handlar om 
att du och kollegorna får frågan om 
att i stället för att vara sjukskrivna 
jobba med något annat. Där tänker 
jag att om det finns en annan ar-
betsuppgift så kanske en sopgubbe 
med ryggproblem kan sköta den 
under en period om hälsotillståndet 
tillåter det. 

Min personliga uppfattning är att 
det är bättre att jobba och få betalt 
än att få sjukpenning och dessutom 
drabbas av en karensdag. Men det 
beror givetvis på vilken sjukdom du 
eller arbetskamraten har. Chefen 
har rätt att fråga.

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.

Grattis!
Lösningen på oktoberkrysset 
finner ni här ovanför.
Vinnarna av två trisslotter: 
Benno Landström, Ljungby 
Ulla Sjökvist, Frövi 
Tommy Peterson, Avesta.
Vinnarna av en trisslott: 
Sven-Olof Käck 
Harry Åström, Luleå 
Stefan Lindfors, Örebro.
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Har jag betalat  
för mycket i avgift?

Jag har varit sjukskriven sen 
oktober 2016, och nu undrar 

jag om jag har betalat för hög 
fackavgift? Jag blev utförsäkrad nu 
i september 2018 och är anmäld till 
a-kassan sedan dess. Conny

Får chefen fråga  
om sjukanmälan?

Här kommer en fråga om 
sjukskrivning. Jag är sopgubbe 

och när någon av oss sjukanmäler 
sig ringer vår närmaste chef upp 
samma dag och frågar vilken sjuk-
dom vi har. Ibland tycker chefen att 
den som är sjuk ska komma in och 
jobba med några andra arbets-
uppgifter, som kanske inte är lika 
ansträngande. Har chefen rätt att 
fråga vad det är för fel på mig när 
jag gör en sjukanmälan?

 Ont i ryggen
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Tommy Wreeth 
är Transports 

 förbundsordförande 

Transportarbetareförbundet är 
nära medlemmarna i vardagen; 
nära era lokala frågor, idéer, 
problem och ibland också 
konflikter. Vi svarar, tar tillvara 

och vi tar striden för schysta villkor på 
arbetsplatsen när det behövs.

Men vi är också närvarande i det inter-
nationella samarbetet och solidariteten 
med våra kollegor världen över. Som ett 
led i detta har jag nyligen kommit hem 
från Internationella Transportarbetare-
federationens (ITF) kongress i Singapore. 
En internationell kongress är alltid långt 
bort för någon och den här gången var 
det för oss. 

Tillsammans med 2 500 fackliga kam-
rater från hela världen har vi diskuterat 
åkeri, hamn, lager och terminal, kvinno- 
och ungdomsfrågor och så oerhört myck-
et mer. Jag kan säga att detta kommer jag 
att leva på länge. Drivkraften, styrkan 
och viljan att föra våra frågor framåt är så 
påtaglig och den inspirerar.

FÖR SVENSK DEL nådde vi framgång i 
flera av de frågor som vi drev och skrev 
skarpa förslag om. En sådan är den om en 
särskild kommitté för lager och terminal 
inom ITF som kongressen också fattade 
beslut om att införa. 

Den är oerhört viktig för att arbeta 
globalt med frågor som automatisering 
och den omställning som måste till på 
arbetsmarknaden. Det handlar om att 
vi ska kunna behålla jobben, inom våra 
avtalsområden, när tekniken tar över 
sådant som tidigare sköttes av människo-
hand. Automatisering är inte av ondo. Det 
är inte heller en utveckling som vi kan 
stoppa hur skrämmande den än må vara. 
Faktum är ju att det finns vissa jobb som 
vi ska vara glada att maskiner nu utför, 
sådant som våra kamrater tidigare mist 
liv och lem för.

SJÄLVKLART VAR ÅKERIFRÅGAN också en  
av huvudfrågorna under kongressen i 
Singapore, och ett av de företag som inte 
går att undvika i de sammanhangen för 
vår del är Ikea. Vi har under lång tid haft 
en dialog med företaget både på nationell 
och internationell nivå för att få det att 
kräva schysta villkor i sin transportkedja. 

För ett par veckor sedan frös vi denna 
dialog eftersom inget hände, men kan nu 

ana en ljusning igen. Och varför skulle vi 
inte det? Vad skulle det möjligtvis kunna 
finnas för anledning till att Ikea inte 
skulle kräva att ett företag som norska 
Bring ska erbjuda sina chaufförer drägliga 
villkor när de kör i Sverige? Jag är oerhört 
glad att de nu verkar ha kommit till 
samma slutsats som vi i den frågan och 
jag väntar med spänning på att se det bli 
verklighet. Om Ikea mot förmodan inte 
kräver eller rekommenderar att deras 
leverantör ska ha kollektivavtal så måste 
vi givetvis vara beredda på att kämpa oss 
till dessa avtal.

SLUTLIGEN DREV SVERIGE igenom ett stöd 
bland de 2 500 delegaterna från 140 länder 
för de 17 iranska lastbilschaufförer som 
efter en strejk för bättre villkor dömts till 
döden i sitt hemland. Jag talade själv för 
det svenska förslaget under kongressen 
och jag är stolt att vi står bakom våra 
kamrater i Iran. Facklig solidaritet över 
 yrkesgrupper och över landsgränser är 
stark och Svenska Transportarbetare-
förbundet är en del 
av det.

Det ljusnar  
på Ikea-fronten

AVDELNING 3 GÖTEBORG
Seniormöte Pensionärssektio-
nen har möte tisdagen den 6 
november kl 11 på avdelnings-
kontoret, Fjärde Lång gatan 48, 
8:e våningen. Vi bjuder på fika. 
Välkomna! 

Årets sista Startpunkt är den 
29 november.
Avtalspunkten för taxi är den 
13 november
Avtalspunkten för bevakning 
är den 18 december.
Årets sista repskapsmöte är 
den 1 december. Kallelse kom-
mer på posten till berörda.
Inför budgeten vill vi uppmana 
sektionerna i avdelning 6 att 
inkomma med aktiviteter som 
de vill göra under 2019.

rätt ersättning om du skulle bli 
arbetslös.
Du ska även meddela om du 
byter arbetsgivare, så vi kan 
kontakta dig om det behövs. 
Har du frågor om detta kan 
du alltid ringa oss på 010-
480 30 09.

till medlemsmöte i avdelning 
12:s lokal på Kosterögatan 5 i 
Malmö (buss 32). Styrelseleda-
möter och suppleanter träffas 
kl 17. På dagordningen bland 
annat kollektivavtalet och 
avtals rörelsen 2020. Vi bjuder 
på fika! 
Välkomna, önskar ordförande 
Maths Nilsson (072-149 33 24).

 Onsdagen den 7 november 
kl 16 kallar sektion 30 (miljö-
arbetare) till möte i avdelning 
12:s lokal på Kosterögatan 5 i 
Malmö. Ombudsman Jan Asp-
lund och minst ett RSO finns på 
plats, och det bjuds på lättare 
förtäring.
Välkomna hälsar sektions-
ordförande Zoltan Cikos, som 
nås på 0708-18 52 29 om det är 
något du undrar över.

 Sektion 7: Lördagen den 17 
november kl 10 på Bygdegår-
den i Gråmanstorp, Klippan. 
Fika kl 9.30.
Representantskapet har möte 
den 24 november kl 9. Plats 
meddelas i personlig kallelse till 
repskapsledamöterna.
Torsdagen den 8 november 
finns avdelning 14:s husvagn 
på Rasta Markaryd kl 11–15 och 
Shell Luhrpasset, Strömsnäs-
bruk, kl 16–23 – om det inte är 
full snöstorm.
Startpunkten hålls den 10 no-
vember kl 9 Är du intresserad så 
kontakta avdelningen på 010-
480 30 14 eller transport.14@
transport.se och anmäl dig.

Material till nästa  nummer 
lämnas senast den 13 novem-
ber till christina.ahlund@
transport arbetaren.se.

MEDLEM

Vad skulle det möjligtvis kunna 
finnas för anledning till att Ikea 
inte skulle kräva att ett företag 
som norska Bring ska erbjuda 
sina chaufförer drägliga villkor 
när de kör i Sverige?

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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Det här h änder på din avdelning
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AVDELNING 3 GÖTEBORG MED VÄSTRA GÖTALAND

Avdelningen fyller 120 år!
Välkommen 
till vårt 
120-årsju-
bileum. Vi 
kommer att 
ha öppet hus 
den 1 decem-
ber mellan 
kl 15.00 och 
18.00.
Det kommer 
att finnas 
tilltugg och 
roligheter och 
framför allt en massa kamrater att tjöta med.
Om du tänkt komma anmäler du detta till patrik.ljunggren@
transport.se.

120 år
AVDELNING 4 ÖSTERGÖTLAND
Ur dagordningen på samt-
liga möten: Nominering till 
avdelningens ordförande, 
studieorganisatör (fyllnadsval), 
representantskap, revisor samt 
till sektionsuppdrag.

 Sektion 1: Den 7 november 
kl 18 på Slakthusvägen 2 (vid 
Kråkvilan) i Norrköping. Vi 
bjuder på kaffe och smörgås. 
Varmt välkommen, hälsar 
styrelsen! 

 Sektion 3: Den 6 november kl 
18 på avdelningens expedition 
i Linköping. Välkomna, hälsar 
styrelsen i sektion 3!

 Sektion 5 Motala, Mjölby och 
Ödeshög: Den 12 november kl 
18–20 i ABF-lokalen på Kyrko-
gatan 6 i Motala.

 Sektion 6: Den 5 november 
kl 18.30 på restaurang Kharma 
i Vimmerby. Välkomna, hälsar 
ordförande Christian Anders-
son!

 Sektion 7: Nomineringsmöte 
lördagen den 10 november kl 13 
på ABF, Storgatan 51. 
Vi bjuder på tilltugg. Anmälan 
för maten till Niklas Johans-
son, tel 070-623 63 05, senast 
onsdagen den 7 november. 
Välkomna, hälsar styrelsen!
Startpunkten – en introduktion 
för dig som vill veta vad fack-
föreningen handlar om… Lörda-
gen den 17 november kl 9–14 i 
våra lokaler på Slakthusvägen 
2 i Norrköping. Vi går bland 
annat igenom: Kort historik och 
varför fackföreningarna bild-
ades. Maktkampen på arbets-
marknaden och i samhället. 
Kollektivavtalet – ”Det fackliga 
löftet”. Transports organisation 
och stadgar. Arbetsmiljö och 
försäkringar. Medlemskapets 
värde och förpliktelser.
Anmäl deltagande till Joakim 
Carlsson på 010-480 31 38 eller 
joakim.carlsson@transport.se.

AVDELNING 6 VÄRMLAND
EUvalet Avdelningen påmin-
ner redan nu medlemmarna 
om att det är viktigt att man 
går och röstar i EU-valet, som 
äger rum den 26 maj 2019.

AVDELNING 7 SÖDERMANLAND
Utbildning Sugen på att gå 
en facklig kurs? Skicka ett 
mejl med intresseanmälan till 
avdelningen.
Arbetsplatsbesök Med jämna 
mellanrum är vi ute och be-
söker arbetsplatser. Vill du ha 
besök på just din arbetsplats så 
skicka ett mejl till avdelningen.
Kontakt med avdelningen 

 010-480 30 07.
 transport.7@transport.se.

Glöm inte att använda reflexer 
i höstrusket.

AVDELNING 9 ÖREBRO
Avdelningstyrelsesammanträde 
den 13–14 november i Askersund. 
På dagordningen står budget 
och verksamhetsplanering.
Representanskapet den 1 
december kl 10.15 på Gamla 
Örebro, Bertil Waldéns Gata 14 
i Örebro. På dagordningen står 
det fyllnadsval av avdelnings-
sekreterare, två ledamöter, 
kassör och förbundsråd. Även 
budget kommer att vara med.
Glöm inte att meddela om 
du till exempel får förändrad 
lön, högre lön, blir sjukskriven 
eller föräldraledig. Detta är 
viktigt för a-kassan, så du får 

AVDELNING 11 GÄSTRIKLAND 
/NORDUPPLAND
Representantskapsmöte: 
Budget. Torsdagen den 22 no-
vember kl 18–20 på Avdelning 
11, Sätrahöjden 16 i Gävle. Vi 
bjuder på fika från kl 17.30.
Möte i sektion 1 & 5, med 
nomineringar. Torsdagen den 
13 december kl 18–20 på avdel-
ning 11, Sätrahöjden 16 i Gävle. 
Vi bjuder på fika från 17.30. På 
dagordningen: Nomineringar 
till sektionsuppdrag, ledamöter 
till repskapet, avdelningsupp-
drag, aktiv revisor (ett år), 
Fonus, (ett år), Riksbyggen (ett 
år), LO:s repskap, ordförande, 
regionalt skyddsombud.
Det är viktigt för demokratin 
att många kommer på mötena.
Utbildningar Vi behöver delta-
gare till våra utbildningar i vår.

 Start- & Avtalspunkten.
 Ungdomsutbildningar.
 Vi i Transport (ViT).
 Fackligt ledarskap i Trans-

port (FLiT).
Är du intresserad av att gå en 
fackliga utbildning? Hör av dig 
till avdelningen på tel 010-
480 30 11.

AVDELNING 12 MALMÖ
Sektionsmöten

 Måndagen den 19 november 
kl 17.30 kallar sektion 70 olja, 
bensin och gummi samt sektion 
80 tidningsbud och reklambud 

AVDELNING 14 HELSINGBORG

JULBRUNCH
Ska ni gå på 
julskyltning 
i Helsing
borg den 2 
december? 
Avdelning 14 kommer som 
vanligt att bjuda på en 
 enklare julbrunch på Söder.
Ta med din familj och pro-
menera ner till oss och få en 
liten sillabit, lax, något ägg, 
lite Janssons frestelse och 
varför inte lite mer småvarmt 
som till exempel köttbullar 
(kyckling), prinskorv, brunkål 
och skinka. Tror att det finns 
någon brödbit också. Avsluta 
med en kopp nybryggt kaffe 
eller glögg med en peppar-
kaka, clementin eller en 
skumtomte.
Allt detta serveras i ABF:s 
 lokaler, sal D (andra vå-
ningen), på Södergatan 65 
i  Helsingborg mellan kl 11 
och 14.

Sektionsmötet i november är 
ett nomineringsmöte till funk-
tionerna inom sektionen, bland 
annat styrelsen och represen-
tantskapet.

 Sektion 1: Måndagen den 5 
november kl 18 på avdelnings-
expeditionen i Helsingborg. 
Fika kl 17.30.

 Sektion 3: Lördagen den 17 
november kl 10 i Folkets hus, 
Södra vägen i Ängelholm. Fika 
kl 9.30. 

 Sektion 4: Lördagen den 17 
november kl 11 på avdelnings-
expeditionen i Helsingborg. 
Fika kl 10.30.

 Sektion 5: Lördagen den 17 
november kl 11 på avdelnings-
expeditionen i Helsingborg. 
Fika kl 10.30.

AVDELNING 16 GOTLAND
Arbetsplatsbesök Vi försöker 
komma ut på besök till ett eller 
två ställen, varje tvåveckors-
period.
EUvalet 2019 Avdelningen har 
föreslagit Johan Danielsson 
som kandidat till EU.
Gå in på Transports hemsida 
(www.transport.se/paverka/
paverka-politiken) så får ni 
information, och filmklipp, om 
vilka krav som Transport ställer 
på politiken.
Årets budgetmöte kommer 
att hållas tisdagen den 27 no-
vember. Utskick sker med brev 
där inbjudan och dagordning 
medföljer. Mötet är öppet för 
alla medlemmar i avdelning 16.
Kontakt med avdelningen 
Ring 010-480 30 16 eller mejla 
transport.16@transport.se.

AVDELNING 18 HÄLSINGLAND
Sektionernas nominerings
möten

 Söderhamnssektionen: Mån-
dagen den 19 november kl 18. 
Plats: på Transport, Kungsga-
tan 75 i Söderhamn.

 Ovanåkerssektionen: Tisda-
gen den 20 november kl 18 på 
ABF, Västergatan 16 E i Edsbyn.

 Hudiksvallssektionen:  Tors-
dagen den 22 november kl 18 
på Transport, Gammelbansvä-
gen 6 i Hudiksvall.
Ur dagordningen på samtliga 
sektionsmöten: Nomineringar 
till sektionsordförande, repre-
sentantskapsledamöter och 
övriga sektionsuppdrag.
Vill du ha besök på din arbets-
plats? Hör av dig till oss:

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

 Ombudsman Christina: 010-
480 33 40, christina.mattisson@
transport.se.
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 RSO Johnny: 010-480 33 41, 
johnny.wiklund@transport.se.

 Studieorganisatör Inga-Lill: 
010-480 33 42, inga-lill.petters-
son@transport.se.

styrelsen i budgetsamman-
träde, heldag.

 22 november: Uppvaktning 
av jubilarer, kväll.

 1 december: Representant-
skapet sammanträder, heldag 
(kallelse kommer).

 3 december: Julbordskryss-
ning, avdelningens pensionärs-
medlemmar.
Pensionärsklubben påminner 
Sista anmälningsdag till jul-
bordskryssningen den 3 decem-
ber är den 16 november!

 Representantskapsmöte. 
När: torsdagen den 6 decem-
ber, kl 19. Plats: IF Metalls hus, 
Vallås.
Kallelser kommer per post.
Sektionsmöten 

 Ljungby: Tisdagen den 20 
november kl 18.30, ABF:s loka-
ler i Ljungby.

 Gislaved: Onsdagen den 21 
november kl 18.30, Folkets hus 
i Gislaved.

 Varberg: Torsdagen den 22 
november kl 18.30, Folkets hus 
Varberg

 Falkenberg: Tisdagen den 27 
november kl 18.30, Folkets hus i 
Falkenberg.

 Halmstad: Onsdagen den 28 
november kl 18.30, IF Metalls 
hus på Vallås.

Sveg nomineringsmöte kl 18. Vi 
träffas i fikarummet på Grips 
Åkeri. 

 20 november har Taxiklub-
ben i Örnsköldsvik medlems-
möte. Vi träffas kl 18.30 på 
Café UH. 

 25 november har sektion 13/
åkerisektionen i Sundsvall/
Timrå nomineringsmöte kl 15. Vi 
träffas på avdelningskontoret i 
Sundsvall.

 25 november har sektion 
12 i Sundsvall/Timrå nomine-
ringsmöte kl 19. Vi träffas på 
avdelningskontoret i Sundsvall. 
Styrelsen träffas kl 18.

 28 november har sektionen 
i Strömsund nomineringsmöte 
kl 18. För mer info, kontakta 
avdelningen.

 29 november mellan kl 7 och 
9 bjuder Transport i Örnskölds-
vik på facklig frukost på vårt 
avdelningskontor på Centrum-
vägen 5E i Örnsköldsvik. 

Det är vi tillsammans som har 
förhandlat fram detta!
Alla kontaktuppgifter till oss på 
avdelningen hittar du på: www.
transport.se/avdelningar/flyg/.

på Hotell Hehrne, Restad Gård 
i Vänersborg. Vi börjar med 
kaffe/te och smörgås kl 9.30. 
Mötet börjar kl 10 och avslutas 
cirka 13 med lunch. Kallelse 
och dagordning skickas till 
ledamöter i god tid innan sam-
manträdet.
Sektionsmöten 

 Tidningsbudssektionen: Tis-
dagen den 6 november kl 17–19.

 Bevakningssektionen: Ons-
dagen den 7 november kl 15–17.

 Åkeri-, miljö-, bensin & gum-
mi-, taxi & buss-sektionerna: 
Lördagen den 10 november kl 
10–13. På dagordningen står no-
mineringar till sektionsuppdrag.
Samtliga möten hålls på 
avdelningsexpeditionen på 
Kurödsvägen 9 i Uddevalla. 
Avdelningen bjuder på fika. 
Välkomna!
Erfarenhetsdag Onsdagen den 
14 november har avdelningen 
erfarenhetsdag för huvud-
skyddsombud, skyddsombud 
och fackliga förtroendemän. 
Kallelse med tider och plats 
skickas till berörda.
Studier 

 Startpunkten: Grundutbild-
ning, även för icke medlemmar. 
Hålls på avdelningsexpedition 
den 20 november kl 17–21 och 
den 11 december kl 17–21. Anmäl 
dig till studieorganisatör Alex-
ander Hutter (010-480 360 22/
alexander.hutter@transport.se).

 Avtalspunkten: Grundut-
bildning på 4–8 timmar i ditt 
kollektivavtal. Hör av dig till 
Alexander Hutter om du är 
intresserad. (Endast för med-
lemmar.)

– Eller sparken förresten? 
Det blev en uppgörelse till 
slut där han köptes ut. 

Tony Anderbecken är 
sekreterare och var med i 
styrelsen redan när Trans-
portklubben bildades, i en 
tid när det gigantiska och 
globala distributionsföre-
taget inte ”följde ett uns 
av kollektivavtalet”. Han 
var också med på förhand-
lingarna för två år sedan 
när den förra ordföranden 
tvingades sluta.

– Det var en riktig käft-
smäll. Vi var ett antal som 
var väldigt, väldigt arga … 
och jag är det fortfarande, 
säger han.

Men när ett år hade gått 
började klubben komma 
igen. Tony  Anderbecken 
vände sin ilska till en driv-
kraft och styrelsen fick in 
nya krafter som inspirerade.

DE TRE FÖRTROENDEVALDA 
som stannar kvar efter 
dagens körningar har alla 
varit aktiva i flera år. De 

delar med sig några trick 
för facklig framgång:

 Bredda utbildnings-
nivån. Hellre många 
medlemmar med facklig 
grundutbildning än bara 
spetskompetens.

 Skapa kontaktnät. Det 
är lätt att slå en signal till 
någon som man träffat på 
en facklig kurs.

 Överlåt förhandlings-
mandatet till förbundets 
avdelning. 

– Det ska vara jobbigt för 
företaget att förhandla. Vi 

kommer med en ombuds-
man, och cheferna får se att 
facket är mycket större än 
en eller två personer, säger 
Tony Anderbecken.

I SEPTEMBER BJÖD klub-
ben och avdelningen alla 
medlemmar – och deras 
familjer – till Liseberg. Med 
åkband åt alla. En rolig grej 
med tråkig bakgrund, kon-
staterar killarna i styrelsen.

2017 var nämligen andra 
året i rad som företaget 
tog ut för mycket övertid. 
Timmarna överskred med 
råge gränsen i transport-
avtalet. Skadeståndet gick 
till Lisebergsbesöket.
Hur ser relationen ut med 
företaget?

– Vi är på god väg mot 
bättre samverkan, tycker 
Victor Larsson, ordförande 
och skyddsombud.

Informationen har blivit 
bättre. Klubben har drivit 
på så att deltidare bland 
terminalarna har fått högre 
anställningsgrad. Och en 
kartläggning av personal-
ens psykosociala arbetsmil-
jö ska bli en handlingsplan, 
efter att klubben ensamt 
drivit frågan under flera år.

– Men det kan inte vara 
lätt att vara arbetsledare 
här, konstaterar Tony An-
derbecken.

Han tänker på kultur-
krocken mellan ett globalt 
företag med grunden i 
amerikanska lagar och 
amerikansk arbetsrätt – i 
mötet med en stark facklig 
tradition i Sverige.

MEDLEM

På UPS i Göteborg finns fackklubben som har rest 
sig igen – efter att ordföranden fick sparken. 
 Styrelsen satsar på att bygga upp kunskap och 
engagemang hos medlemmarna.
Text och foto Lena Blomquist

Kulturkrock på UPS i Göteborg

Tre från klubbstyrelsen på UPS i Göteborg 
möter upp: Victor Larsson, ordförande och 
skyddsombud, Magnus Kvilén, huvud
skyddsombud, och Tony Anderbecken, 
 sekreterare. De tackar Transports avdel
ning 3 för ”jäkligt bra stöd”.

I september bjöds alla medlemmar med familjer till Liseberg.

Månadens klubb

UPS GÖTEBORG
Antal medlemmar: ”Känslig 
information, men anslutning-
en är bra bland de runt 80 
chaufförerna och terminal-
arna.”
Tillhör: Avdelning 3.
Historia: Göteborgsklubben 
bildades 2008, företaget 
grundades i USA 1907. 
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Semester i svenska fjällen?
AVDELNING 1 NORRLAND/MELLANSVERIGE (HAMN)
Välkommen att hyra avdel-
ning 1:s stuga i Lofsdalen! 
Stugan är helt renoverad 
invändigt. Den har åtta bäd-
dar och är fullt utrustad. För 
bokning och mer information, 
kontakta Lars  Jakobsson på 
010-480 31 08.

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 vä-
derstreck. Stugan har absolut 
bästa läge i Centrumbyn bred-
vid Västbacken. Pris med mera 
hittar 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 sten-
kast från liftsystemen uppe på 
Branäsberget. På berget finns 
affärer, resturanger och skidut-
hyrning. Anmäl ditt intresse på 
010-480 30 06 eller transport.6@transport.se. För mer info, 
se www.transport.se.

AVDELNING 28 I NORR
Välkommen att hyra en fullt 
utrustad lägenhet för upp till 
sex personer i vackra Hema
van! Lägenheten som har 
ski-in/ski-outläge är placerad 
cirka 200 meter från den nya 
liften Hemavan Gondol. För 
mer information samt bokning, 
besök avdelning 28 på Transports hemsida.

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.  
Obs! Under sommarsäsongen 2019 (2 juni – 1 september) kom
mer stugan att vara stängd på grund av ombyggnationer.

NYA PÅ AVDELNINGEN
I oktober fick avdelningen 
två nya medarbetare! 
Vårt regionala 
skyddsombud 
Gunilla Ham-
berg har gått 
på tjänstledig-
het och i hennes 
ställe vikarierar 
Johan Molin från taxi i  
Öster sund. Ni kan nå honom 
på 010-480 34 69 eller via 
mejl till johan.molin@trans-
port.se.
Från och med 
den 1 oktober 
är även Peter 
Taleryd från  
taxi i Örnskölds-
vik inne på ett 
medlemsvärvarprojekt. 
Vi på avdelningen hälsar 
både Johan och Peter varmt 
välkomna! 

AVDELNING 19  
NORRA MÄLARDALEN
Vill du komma i kontakt med 
avdelningen så ringer du 010-
480 30 19 eller mejlar till trans-
port.19@transport.se. Övriga 
kontaktuppgifter, se hemsidan!
Kalendarium 

 6 november: Vu sammanträ-
der, förmiddag.

 12 november: Transports 
S-klubb håller medlemsmöte, 
kväll (inbjudan kommer).

 13 november: Avdelnings-

AVDELNING 25 HALMSTAD
Möten 

 Avdelningsstyrelse budget. 
När: 8–9 november. Plats: 
Hotell Gästis, Varberg.

AVDELNING 26 NORRBOTTEN
Medlemsmöten i sektionerna 
vecka 48
Måndagen den 26 november 

 Luleå: Avdelningsexpeditio-
nen.

 Gällivare: ABF-LO Hantver-
kargatan 26.
Tisdagen den 27 november

 Älvsbyn: ABF, Storgatan 20.
 Kiruna: ABF, Gamla Central-

skolan, Mangigatan 25.
Onsdagen den 28 november

 Piteå: Framnäs Folkhögskola, 
Lilla Salongen.

 Övertorneå: Folkets hus, 
Industrivägen 3. 
Torsdagen den 29 november

 Överkalix: Folkets hus, Bu-
lansgatan 2.

 Haparanda: ABF Gallerian.
Ur dagordningen: Nominering 
till uppdrag i sektionerna. Alla 
möten börjar kl 18 och vi bjuder 
på fika.

AVDELNING 28 I NORR
Aktuellt i avdelningen 

 5 november kl 17: Startpunkt 
Skellefteå.

 14 november kl 19: Medlems-
möte Umeå.

 21 november kl 19: Medlems-
möte Skellefteå.

 27 november kl 18: Medlems-
möte Vilhelmina.

 30 november kl 11.30: Sektio-
nens nomineringsmöte.

 14 december kl 7.30: Julfru-
kost på avdelningskontoret.
För mer information och tider, 
besök avdelning 28 på Trans-
ports hemsida.

AVDELNING 32  
MELLERSTA NORRLAND
Aktuellt i avdelningen 

 13 november har sektionen 
i Järpen nomineringsmöte 
kl 18.30. Vi träffas på Tossö-
gården i Järpen.

 18 november har sektionen i 

AVDELNING 41 UPPLAND
Startpunkten är vår fackliga 
introduktionskurs för nya såväl 
som blivande medlemmar och 
hålls lördagen den 10 novem-
ber, kl 10–15.
Utbildningen hålls i avdelning-
ens lokaler, Stallängsgatan 17A 
i Uppsala. Transport bjuder på 
lunch.
För frågor och anmälan, 
kontakta ordförande Ludwig 
Eriksson på ludwig.eriksson@
transport.se.

AVDELNING 46 FLYG (MÄRSTA)
Kamrater! Går du på riks-
avtalet, flygfraktsavtalet eller 
mekanikeravtalet? Då har du 
fått högre lön i oktober? Två 
procent. Det ska gälla alla 
delar av din lön, det vill säga 
ob, skifttillägg, övriga tillägg 
samt lokala löneöverenskom-
melser (vissa avvikelser kan 
förekomma).

AVDELNING 51  
SYDÖSTRA SVERIGE
Under november månad håller 
alla sektioner det årliga nomi-
neringsmötet. Där nominerar 
man till poster i respektive 
sektionsstyrelse (ordförande, 
ledamöter och suppleanter) 
och även till avdelningens 
representantskap.
Det är viktigt att du som med-
lem kommer och gör din röst 
hörd, och nominerar de som 
du tycker är bäst lämpade för 
uppdragen. Av nomineringsmö-
tets nomineringar är årsmötet 
bundet. Alla medlemmar är 
välkomna, så skriv upp när just 
din sektion har sitt möte.

 Den 11 november bjuder 
sektion 4 in till nomineringsmö-
te kl 13 på ABF i Kalmar, Södra 
Långgatan 62. Mat serveras 
efter mötet, i närheten av 
centrala Kalmar.

 Den 17 november bjuder 
sektion 1 in till nomineringsmöte 
kl 10 på avdelningens kontor i 
Kristianstad, Karpalundsvägen 
39A. Vi bjuder på fika under 
mötet.

 Den 18 november bjuder 
sektion 2 in till nomineringsmö-
te kl 11 på Cyberzone Karlskrona 
Bowling. Efter mötet bjuder vi 
på bowling. Anmäl dig senast 
den 14 november, så vi kan 
boka så många banor som 
behövs. Ring eller mejla avdel-
ningen. Kontaktuppgifter finns 
längre ner i avdelningsrutan.

 Den 24 november bjuder sek-
tion 3 in till nomineringsmöte kl 
10 på Folkets hus i Åseda. Efter 
mötet kommer vi att bjuda på 
mat.
Repskapsmöte Den 1 december 
träffas avdelningens repre-
sentantskap för det årliga 
decembermötet på Korrö kl 
8.30. Alla förtroendevalda 
kommer i sedvanlig ordning 
att bli kallade, och man ska 
meddela avdelningen oavsett 
om man har möjlighet att delta 
eller inte. Kontakt information 
kommer att bifogas i kallelsen. 
Önskar du delta på samman-
trädet som gäst vill vi att du 
hör av dig till avdelningen 
senast den 12 november.
Kontaktuppgifter Cecilia 
Gunnvall, Transport avdelning 
51, tel 010-480 30 51 eller mejl 
transport.51@transport.se.

AVDELNING 55  
BOHUSLÄN/DALSLAND
Avdelningen är öppen kl 
8–16.40. Lunchstängt 11.30–
12.30. 
Tel: 010-480 30 55. E-post: 
transport.55@transport.se.
Representantskapssamman
trädet hålls den 1 december 

AVDELNING 88 DALARNA
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 ake.wester-
berg@transport.se.
Intresserad av utbildning? 
Transport har olika fackliga 
utbildningar man kan anmäla 
sig till. 

 Den första är Startpunkten. 
Den kan man gå även om man 
inte är medlem, men jobbar 
inom Transports olika avtals-
områden.

 Avtalspunkten är mer speci-
fikt om just det avtalsområde 
man jobbar inom, och då mås-
te man också vara medlem i 
Transport. Det finns även andra 
utbildningar inom Transport. 
Det är bara att ta kontakt med 
studieansvariga på avdelning-
en om man är intresserad. Till 
samma telefonnummer och 
e-postadress som här ovan.

SENIORSEKTION 88
… håller möte den 8 novem-
ber kl 16. Plats: Transport-
expeditionen i Borlänge. På 
dagordningen bland annat 
nomineringar. Välkomna, 
hälsar styrelsen!
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Får vi presentera en äkta aktivist? 
Tidningsbudet Mikael Jändel delar 
ut flygblad på lokala marknader 
och stora torget i Borås. Han är för 
republik och mot EU.

Text och foto Lena Blomquist 

Det började med vänsterengagemang 
under tidigt 1970-tal: Mot USA:s krig i 
Vietnam. Men så vid 19 års ålder blev 
Mikael Jändel troende. 

– Jag var lite deprimerad och bad till 
gud trots att jag var ateist … och plötsligt 
kände jag hur värme och kärlek fyllde 
rummet. Känslan var påtaglig, jag mötte 
Gud.

Tre år bibelskola och 120 poäng i 
teologi följde. Flytt till lilla Horred för där 
fanns bästa kristna skolan för barnen. 
Jobb på slakteri, i industrin och som 
tidningsbud.

Och engagemanget följde med. 
– Jag har alltid varit politiskt intresse-

rad. Morfar var en viktig person för mig, 
och med honom kom folkrörelseengage-
manget. Han var klubbordförande för 
elektrikerna på Domnarvet.

I DAG DRIVER Mikael Jändel kampanj i 
framför allt två frågor. Vi börjar med 
kungen.

– Jag har inget emot honom och hans 
familj. Men jag tycker inte att vi ska ha 
ämbeten som ärvs.

Han är vice ordförande i Republikan-

ska föreningen i Sjuhäradsbygden, som 
har uppåt 200 medlemmar. Han och 
några till har bokbord på Borås torg den 
första lördagen i månaden.

– Frågan står väl inte så högt på agen-
dan, men jag tror att det blir en föränd-
ring när drottning Elizabeth dör. Det 
finns starka republikanska krafter i Kana-
da, Australien och Nya Zeeland. Sedan 
kan det bli en dominoeffekt i världen.
Om Sverige skulle införa president, vem vill 
du se på posten?

– Det finns flera som helt klart har 
kompetensen. Ta Inga-Britt Ahlenius, 
hon skulle vara utomordentlig. Eller Mats 
Svegfors, han är också bra.

(Reds anm: Ahlenius är före detta chef 
för Riksrevisionen och har utrett korrup
tion i EU. Svegfors är före detta lands
hövding och chef för Sveriges Radio.)

NÄSTA FRÅGA HANDLAR om EU. Mikael Jän-
del tycker att Sverige ska lämna unionen. 
Efter engelsmännens Brexitomröstning 
satte han ut ett plakat vid genomfarts-
vägen i Horred: ”Heja Storbritannien”. 

– Jag tror inte på överstatlighet. Det blir 
spännande att se vad som händer där.
Hur tänker du själv om framtiden?

– Min övertygelse är att Guds rike ska 
komma, men när det händer lämnar jag 
öppet.

– Sedan hoppas jag ju att tidningarna 
finns kvar och att jag kan jobba i tio år 
till. Jag har ett väldigt fint distrikt, 15 mil i 
naturen varje natt.

”Jag tror inte på överstatlighet”
Månadens medlem

Mikael Jändel tar ställning med kaffe
muggen. Texten lyder ”Solidarność”, den 
polska fackföreningen som på 1980talet 
blev till en massiv folklig motståndsrörelse 
mot kommunistregimerna i öst.

MIKAEL 
 JÄNDEL
Ålder: 60.
Familj: Två barn 
och fyra barnbarn.
Jobb: Tidningsbud 
i över 20 år. Indu-
striarbetare inom 
möbler och textil i 
över 30 år.
Facklig: Tidigare 
förtroendevald i 
Skogs- och träfack-
et och IF Metall.
Bor: I lägenhet i 
Horred, söder om 
Borås.
Bästa boktipset: 
Den vidunderliga 
kärlekens historia av 
Carl-Johan Vallgren. 
”Jag stannade tid-
ningsbilen och app-
låderade när jag 
lyssnade på den.”

Kort om 
Transport
Transportarbetaren  
är  Svenska Transport 
arbetareförbundets 
(Transport) med
lemstidning. För
bundet har omkring 
58 000  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 
akassan
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

Monarki, nej tack.

En fackförening utan aktiva 
medlemmar är en fackför-
ening utan kraft! Arbetar-
rörelsen måste bli en rörel-
se igen. Vi måste våga titta 

framåt. Inte fastna i en romantisk 
bild av vad vi en gång varit och med 
sorgsen blick förlamat konstatera 
omöjligheter och problem. 

Vi delar upp förändringen i fem 
delar:

VÅR IDENTITET SOM ARBETARE 
MÅSTE STÄRKAS. Det är av största 

vikt att vi lyfter oss ur destrukti-
va tankar om vår roll i samhället. 
Verkligheten är att utan oss stannar 
Sverige!

Vi är kompetenta, vi är stolta över 
vårt yrke och det är vi som bidrar 
och möjliggör en välfärdsstat.

Om fackföreningen ska bli en 
maktfaktor och ta kampen mot 
orättvisor och ojämlikhet, så måste 
vi skapa en identitet som vi kan 
vara stolta över. Då är kamratskap 
viktigt, det vill säga att vi är många 
som håller ihop, har roligt och är 
starka tillsammans. 

FÖRÄNDRING STARTAR ALLTID 
NÅGONSTANS. Den som måste ta 

det första steget är du själv.
Det är lätt att förminska sig 

själv som arbetare, bli irriterad på 
arbetskamrater, tro att förändring 
är omöjlig. Starta i stället redan i 

dag och verka för en bättre sam-
manhållning på jobbet, då är första 
steget taget.

BÄTTRE FACKLIG RELEVANS PÅ 
ARBETSPLATSERNA. Om vi som 

fackförening ger goda förutsätt-
ningar. Om vi skapar möjligheter, 
där vi tar tillvara på människors 
engagemang, utbildar folk i fackför-
eningstanken och tillsammans med 
medlemmarna är aktiva på våra 
arbetsplatser. Då möjliggör vi en 
stabil gemensam grund.

Vi som fackförening måste ta 
till vara på engagemanget, bidra 
med tänkbara medel och möjlig-
heter på arbetsplatserna lokalt. Då 
stärks banden mellan arbetsplats, 
avdelning och förbund och ur den 
samlade kraften skapar vi tillsam-
mans framtiden. 

Bra lokalt fackligt arbete leder till 
bra lokala avtal, och kommer att ge 
goda förutsättningar för att teckna 
starkare centrala kollektivavtal.

FACKFÖRENINGEN MÅSTE ARBETA 
MER UTÅTRIKTAT. Vi måste vara 

en relevant del av arbetsplatser-
nas fackliga utveckling. Det är de 
förtroendevaldas och de av facket 
anställda funktionärernas roll, att 
utveckla den lokala verksamheten 
genom ökad kunskap, goda exem-
pel, stöttning, medverkan, plane-
ring, strategier. Det vill säga bidra 

och verka för den kollektiva tanken 
som fackföreningen är uppbyggd på.

VI SOM ORGANISATION MÅSTE 
VÅGA VISA VÄGEN. Peka ut en 

gemensam riktning, där visionen 
är det som människor kan ställa sig 
bakom. 30 timmars arbetsvecka, 
längre semester, rättvist pensions-
system med mera. Vara drivkraften 
för reformer som vi arbetare gynnas 
av. Utifrån tydliga målsättningar, 
samlat och strukturerat tillsammans 
arbeta för detta.

Arbetarrörelsen blir ur det en 
maktfaktor på arbetsmarknaden 
och i samhället.

SLUTLIGEN. Det är medlemmarnas 
engagemang som är viktigt. Denna 
kamp kommer inte att vinnas 
för att jag finns. Lösningen är en 
massa engagerade medlemmar som 
tillsammans jobbar som en stark 
fackförening varje dag.

Förändringsarbetet börjar här och 
nu – och det börjar just med dig!

Så lyfter vi facket

JOHAN  
ERIKSSON
ordförande  
i Transports  
flyg avdelning.
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” Lösningen är en massa 
engagerade medlemmar 
som tillsammans jobbar 
som en stark fackfören
ing varje dag. Föränd
ringsarbetet börjar här 
och nu – och det börjar 
just med dig!”
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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
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… förbundskassören som ingick i 
Transports delegation på världs-
kongressen i Singapore.

Vad bär du själv med dig därifrån?
– Jag får fortfarande ståpäls när 

jag tänker på Nermin Al-Sharifs 
berättelse. Hon är hamnarbetare 
och facklig ledare i Libyen, och en 
av våra kompisar ute i världen som 
riskerar livet för att få organisera 
sig och för att få organisera andra. 
På förra årets kvinnokonferens i 
Marrakech stoppades hon och sat-
tes i libyskt fängelse, men lyckades 
smuggla ut en film där hon talade 
till oss. Nu när hon var på plats och 
kunde berätta stod jag och grinade.

– Ärligt talat tycker jag att kvin-
nodagen i Singapore var den bästa. 
En sak vi diskuterade var problemen 
för kvinnor med transportjobb att 
kunna gå på en säker toalett. Det 
handlade om hur kvinnor behand-
las, en flygtekniker hade fått veta 
att hon borde lära sig att stå upp 
och kissa …

Varför ska fackföreningsfolk från 
hela världen mötas? 

– Den fackliga rörelsen är inter-
nationell och vi är solidariska med 
varandra. Då måste vi träffas för att 
få veta mer om de olika verklighe-
terna för fackligt engagerade.

Transport fick stöd i ett par frågor, 
vilka?

– Kongressen gick på vår linje att 
bilda en egen sektion för lager- och 
terminalarbetare. Sedan fick vi stöd 
för ett uttalande som fördömer 
Irans behandling av 17 lastbilschauf-
förer. De hotas av dödsstraff efter 
att ha strejkat för rimliga löner och 
villkor. LENA BLOMQUIST

Mordet på saudiern Jamal 
Khashoggi bär kusliga 
likheter med dådet ombord 
på Peter Madsens ubåt. 

I båda fallen handlar 
det om journalister som dödas. Vid båda 
morden har gärningsmännen gång på 
gång ändrat sina historier i takt med att 
bevisläget förändrats.

Både ute i Öresund och inne på Saudi
arabiens konsulat har de ansvariga sling
rat sig som ormar och försökt hävda att 
offren dött genom olyckshändelser. Om 
det vore sant blir fortsättningen ändå lika 
bisarr. Vilken normal människa styckar 
en inbjuden besökare som råkar ut för en 
olycka under visiten?

KIM WALLS MÖRDARE dömdes till livstids 
fängelse tack vare ett framgångsrikt polis
arbete.

Vad är sanningen i Istanbul? Efter en 
lång räcka lögner har de ansvariga i vart 
fall medgivit att Jamal Khashoggi dog 
inne på konsulatet, dit han kallats av den 
saudiska myndigheten. Om han nu dog 
under ett slagsmål, som påstås, var är 
kroppen?

En absurd detalj handlar om bevisen 
som anförs från Turkiets sida. Enligt 
uppgift finns inspelningar som gjorts vid 
själva mordet och sedan vid styckningen 
av kroppen.

DET MESTA TALAR väl för att Turkiet buggat 
en utländsk beskickning. Varför just den 
saudiska? Eller sker det regelmässigt 
av ambassader och konsulat på turkisk 
mark?

I just det här fallet kan man kanske 
tycka att resultatet helgar medlen. Men 
det kastar ändå en skugga över president 
Erdogans regim.

EN LJUSGLIMT ÄR ändå att Saudiarabien 
ser ut att få betala ett högt pris för mordet 
på Jamal Khashoggi. Fördömandena från 
omvärlden är många och andra länder har 
redan ställt in planerade besök i landet.

Det hade varit hedervärt om Sverige nu 
satte ner foten och avbröt vapenexporten 
till Saudiarabien – ett land som inte är en 
demokrati och som dessutom är inblan
dat i en väpnad konflikt i Jemen.

TYVÄRR HAR SVERIGE valt att exportera 
vapen till en lång rad länder som räknas 
som ickedemokratier. Bland andra Thai
land, Qatar, Pakistan och Algeriet. Organi
sationen Svenska Freds konstaterar att 
flera av mottagarländerna är krigförande.

Sedan början av 2000talet har den 
svenska krigsmaterielexporten mer än 
tredubblats, till över elva miljarder år 
2017. Vapenförsäljningen omgärdas av 
stränga regler. Men det är bestämmelser 
som svenska regeringar valt att tumma 
flitigt på genom åren.

 

Kuslig likhet 
mellan morden

ANNA  
RYDING

Från baksätet

Jan Lindkvist är chefredaktör 
på  Transportarbetaren.

Toppen & botten
 Om det kom snö. Ju mer desto bättre.

 Att klockan ställs om till vintertid och det 
mörknar tidigare. 

Hallå där!

Sedan början 
av 2000- 
talet har 
den svenska 
krigsmateriel-
exporten mer 
än tredubb-
lats.

POSTTIDNING B
Transportarbetaren
Box 714, 101 33 Stockholm

Fotnot Närmare 2 500 delegaterna från 140 
länder var på Internationella Transportarbe-
tarefederationens (ITF) veckolånga kongress i 
Singapore. Transport skickade 13 personer.




