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En kamrat i nöden 
 

Livet har sina skiftningar. Problem, väntade och 
oväntade kan dyka upp. Då är det viktigt att inte 
stå ensam. På AB Volvo finns ett väl utbyggt kon-
taktnät av kamratstödjare. 

 
Ekonomi, relationsproblem, psykiska åkommor, droger eller alko-
hol. Kamratstödjarna är inte främmande för att hjälpa till med 
något. 

De har lång erfarenhet och ett väl utbyggt kontaktnät i samhäl-
let. De följer med vid besök till till exempel skattemyndigheter 
eller banker. 

För att hålla sig uppdaterade utbildas de flera gånger per år 
samt träffar folk från 
olika myndigheter. 

Företaget förstår hur 
viktig denna verksam-
het är och sponsrar 
med pengar och hjälp. 
Kamratstödet har egna 
lokaler där man kan 
dra sig undan för sam-
tal eller möten. Bakom Stenebygården finns Kamratstödsstugan. 
Kamrat -stödsstyrelsen består av medlemmar från IF Metall, Unio-
nen och Ledarna. 

Alla kan söka hjälp, oavsett om man är medlem i en facklig or-
ganisation eller valt att stå ensam. 

Kamratstödjarna har absolut och strikt tystnadsplikt, alla ären-
den behandlas med största diskretion. Tveka inte att ta kontakt om 
du behöver hjälp eller behöver någon att prata med. 

 

Stundar tuffa 
förhandlingar 
i höst 

 
 
Vi i lever onekligen i en föränderlig värld. Ifrån att 
under våren ha skrivit ett avtal om korttidspermitte-
ringar för att undvika varsel om uppsägningar, till en 
höst med taktuppgångar, övertid och nyanställningar, 
är verkligen något som ingen har kunnat förutse. Vi får 
också ständigt förändrade prognoser för hur den pågå-
ende pandemin utvecklas, vilket definitivt inte underlät-
tar. 

Som fackförening är det väldigt viktigt att vi genom 
möten och kontakter med våra medlemmar får en möj-
lighet att informera och diskutera de frågor och ämnen 
som är viktiga för oss. De senaste beskeden om lättna-
der i restriktionerna har gjort att vi beslutat att hålla ett 
öppet medlemsmöte i början av november. 

Vi har också kommit så långt att vi kan sjösätta vår 
hemsida, som jag hoppas blir en bra källa till informa-
tion till er alla. 

 
På det övergripande planet är det framförallt två stora 
saker som ligger i närtid, den ena är avtalsrörelsen som 
återupptogs igen i början på oktober, med ambitionen 
att vi skall ha en överenskommelse på plats första no-
vember. Våra krav som fastställdes i våras ligger kvar. 
Det kommer inte att bli några enkla förhandlingar, och 
givetvis kommer arbetsgivarna att använda utveckling-
en i vår omvärld som argument mot alla former av löne-
ökningar eller villkorsförbättringar. 

 
Den andra stora frågan är vad som händer nu när för-
handlingarna kring trygghet, omställning och lagen om 
anställningsskydd brutit samman. Jag lär få återkomma 
med vad det var som till slut gjorde att man inte kom 
överens. En gissning är att arbetsgivarnas krav på ut-
ökade undantag ifrån turordningen och en ovilja att be-
gränsa inhyrning och otrygga anställningar har spelat 
en väsentlig roll. Nu får vi avvakta och se om det läggs 
ett lagförslag som har sin grund i den utredningen som 
presenterades i våras. Oavsett om man 
är överens om att inte rubba balan-
sen på arbetsmarknaden, är utred-
ningens förslag till förändringar så 
arbetsgivarvänliga, att det bästa är 
att hitta en lösning och förpassa ut-
redningen till något arkiv för att 
samla damm. 
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Inledare

■ Telefonnummer till kamratstödjare: 
Anders Moberg, 0739-02 30 67 
Håkan Lindergren, 0739-02 92 95 
Tommy Christiansson, 0765-53 47 98 
Anette Vancas Moberg, 0765-53 50 25 
Thomas Olsson, 031-322 32 61 

Ring en Kamratstödjare

Mikael Sällström Eive Åsen visar här exempel på skyddsutrustning som finns tillgänglig. 
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Arbetsmiljö

– När man skär sig kan det bli 
allvarliga följder av de skador 
som uppkommer. Vi i PSU (per-
sonlig skyddsutrustning grup-
pen) har haft som mål och 
verkligen fokuserat på att få ner 
antalet skärskador i fabriken, 
säger skyddsombudet Ove 
Aronsson. 

 
– Vi har haft ett bra samarbete inom grup-
pen som består av skyddsorganisationen, 
företagshälsovården och klädförrådet. 
Ledda av vår Safety Manager Roger 
 Boström har gruppen haft stor framgång. 

Skärskador måste bort!

Inte lätt att hålla balansen 
 

När den nya klubbstyrelsen till-
trädde insåg vi snabbt att det 
fanns ett behov av att lära oss 
mer om balansering. Och upp-
datera sättet vi jobbar med 
dess frågor. Vad är balanse-
ring? Vad betyder det ordet? 

 
Kortfattat mäts vårt arbete i små inter-
valler som sedan läggs ihop. Detta för 
att ge en bild av arbetet. Hur mycket tid 
krävs för att till exempel montera en 
tank på bilen? 

Det är en relativt komplicerad process 
att mäta en arbetsuppgift. Det är dock 
mycket viktigt att det blir rätt. För blir 
det inte det så får vi som bygger lastbi-
larna en svår arbetssituation. 

 
Mäta rätt 
Som ett exempel, har man två minuter på 
sig att montera en tank enligt mätningar-
na. Och om det tar tre minuter – ja, då 
har man problem. Man kommer att halka 
efter, man kommer kanske att slarva för 
att hinna med, man kanske tar genvägar, 
skippar lyftverktyget eller helt enkelt 

missar att montera. Stress, skador, kvali-
tetsfel och avvikelser kan alla vara följ-
der av oriktig balansering. Verkstads-
klubben insåg att ett flertal områden i 
 fabriken drogs med just dessa problem. 

För att få ordning på mätningarna 
måste våra förtroendevalda vara utbild-
ade och organisera oss i en grupp som 
arbetar med MTM. MTM är det kortfatta-
de namnet på sättet man mäter tid på. 
Bokstäverna står för Metod, Tid och 
Mätning. Varje gruppstyrelse har nu en 
utsedd MTM-ansvarig. Dessa är organise-
rad i en grupp som leds av huvudskydds-
ombudet Urban Andersson från VVK. 

– Det finns även en nyuppväckt grupp 
som vi har ihop med företaget för att ar-
beta med balansering. I gruppen kartläg-
ger vi hur vi går tillväga när vi mäter och 
vad som påverkar när det blir fel. Man 
provar också andra nya sätt att få ord-
ning på tiderna, berättar Urban. 

 
Chefens ansvar 
Hur ska du då göra om du inte hinner 
med ditt arbete och känner att här 
måste det vara något fel? Först av allt, 
prata med din närmaste chef. Cheferna 
är ansvariga för att du ska ha en dräglig 
arbetsmiljö. Får du inget gehör så vän-
der du dig till ditt kontaktombud eller 
skyddsombud. Reder man inte ut pro-
blemet med chefen så kommer ombu-
den att vända sig till gruppstyrelsen. 
Och då kommer MTM-ansvarig i grupp-
styrelsen att ta upp det med teknikerna. 

– Vad man alltid ska göra själv som 
enskild är att arbeta efter de instruktio-
ner man fått. Sätta sin egen säkerhet 
och hälsa i främsta rummet. Att jobba 
på ett felaktigt sätt kan skapa arbetsska-
dor eller förslitningsskador. Det kan 
sluta med att man hamnar i en väldigt 
jobbig rehabsituation, säger Urban.

– Utifrån vårt rapporteringssystem 
VIA har vi hämtat information om skär-
skador och tillbud. Vi följer löpande de 
skärskador som kommer in och gör 
 arbetsplatsbesök. På plats undersöker   
vi detaljer man skadat sig på och vilken 
personlig skyddsutrustning som an-
vänts. Har utrustning använts rätt? 

– Viktigt är att försöka få till en för-
ändring av den vassa detaljen och 
under tiden får man se till att 
man har ett personligt skydd så 
inte skada uppkommer. Det är 
ett fortlöpande arbete och där-
för är det så otroligt glädjande 
att se att arbetet för att förhind-
ra skador bär frukt. 

– Vi har en god trend som visar på att 
antalet skärskador minskar. Dock slår vi 
oss inte till ro, målet ska alltid vara noll 
skärskador. Vi ska sträva mot att få bort 
alla vassa kanter och för att ändra rutiner 
som tar bort riskerna. Där kan alla göra 
en insats genom att alltid rapportera ris-
ker skador och osäkra beteenden. Går det 
absolut inte att eliminera risken helt ska 

bra skyddsutrustning finnas lättill-
gänglig. Och användas, under- 

stryker Ove. 
– Så tveka inte att tala med 

din chef eller din fackliga före-
trädare om skada skett eller 

om du ser risker. Tillsammans 
kan vi få en säker arbetsmiljö.

Urban Andersson, huvudskyddsombud.

Ove Aronsson
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Informationsflödet är igång 
 

Så var då äntligen allt som vanligt igen på vår fabrik. Ja, kanske 
inte som vanligt, pandemin finns ju kvar men vårt korttidspermit-
teringsavtal är avslutat här på Tuve. 

 
Vi i klubbstyrelsen kan så sakta återvän-
da till något slags normalläge. I ett nor-
malläge hade vi haft fler medlemsmöte 
och ett bättre informationsflöde. 
 
Anpassade medlemsmöten 
Ventilen hade kommit ut med jämna 
mellanrum och vår hemsida hade varit 
igång. Som det varit har vi försökt lösa 
problemet med Extra Ventiler, där de se-
naste aktuella kommit med. Information 
har hela tiden ändrat sig, det som varit 
en sanning ena dagen har inte stämt 
dagen efter.  

Detta har gjort det väldigt svårt att 
värdera vad vi vågat skriva om. Nu hop-
pas vi kunna få en normal utgivnings-
takt av vår medlemstidning. 

Våra medlemsmöte får vi dock anpas-
sade till de regler som gäller. Vi har hål-
lit och håller begränsade möten på Ste-
nebygården. Vår målsättning är att ha 
ett stort medlemsmöte i idrottshallen på 
Stenebygården, förutsatt att regeringen 
godkänner höjningen av folksamlingar 
från 50 till 500 personer. 
 
Premiär för hemsidan 
Vår hemsida öppnar i slutet av oktober. 
Den är mobilanpassad för att underlätta 
när ni läser våra nyheter. Vi har valt att 
lägga tonvikten på just aktuell informa-
tion. Det kommer inte att vara en statisk 
sida utan kommer att uppdateras så fort 
något nytt är på tapeten. Hoppas att ni 
gillar den!

Konstföreningen 
lottar ut tavla av 
Mikael Persbrandt 

 
■ Konstföreningen har gjort sina inköp 
inför höstens konstlotteri. På Galleri Back-
lunds, där vi köper de flesta tavlorna, var 
det meningen att Mikael Persbrandt skulle 
ha haft en vernissage. 

Förutom att vara en duktig skådespelare 
är Mikael en mycket habil konstnär och 
målar fantastiska tavlor. Åtta tusen hade an-
mält sitt intresse på Facebook. En succé 
innan den ens ägt rum. Tyvärr ställde pan-
demin till det och utställningen blev inställd. 

Tre litografier fanns dock utställda och en 
av dem lade vi beslag på för att någon lyck-
lig vinnare ska få bära hem ett praktverk. 

Verket ihop med de andra inköpen finns 
att beskåda på Stenebygården från och 
med den 16 november. Då kan medlemmar 
i Konstföreningen komma och prioritera 
vilken tavla som de helst vill vinna. 

 

Gullholmens stugor 
hyrs ut året runt 

 
■ Stugorna på Gullholmen finns att hyra 
för dig som medlem även under höst och 
vinter. Ta med dig familjen, sambon, part-
nern eller ditt kompisgäng och boka till en 
kostnad av 1 000 kronor för en helg. Eller 
varför inte en vecka för 3 300 kronor och 
lyxa till det. 

Ifylld ansökningsblankett skickar du till 
Verkstadsklubben eller lämnar till din när-
maste gruppstyrelse.

Möt kungar, aktriser och avrättade fat-
tighjon under en skrämmande vandring 
genom ett av Göteborgs äldsta områden. 

Häng med på spökvandring den 15 no-
vember – om du vågar! 

 
Ur skuggorna träder de döda fram för att 
förvissa sig om att ni är väl förberedda att 
stiga in i dödsriket. 

Ni lär känna gatorna, dess historia och 
människorna som en gång levt där genom 
de dödas röster. Håll gärna någon i handen 
och vänd dig inte om… 

Detta är en vandring med professionella 

skådespelare som gestaltar döda männi-
skor från förr. Vandringen sker utomhus. 
Klädsel efter väder. 

Spökvandringen den 15 november inleds 
med en fika, kaffe och baguett, på Café 
Kronhuset (Postgatan 6-8) klockan 17:00. 
Sedan samlas vi på Gustav Adolfs Torg 
klockan 18:00. Själva vandringen tar en 
dryg timme. 

Biljetterna kostar 50 kronor per person, 
max två per medlem. De börjar säljas den  
2 november klockan 11:00 på klubbexpedi-
tionen, Stenebygården.  

Kontakt: maria.jirehammar@volvo.com.

Häng med på spökvandring 


