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Visste du att…
… om man har valt kollek-
tiv hemförsäkring genom 
SEKO är försäkringsbelop-
pet i bostaden obegränsat, 

vilket innebär att man 
aldrig riskerar att vara 

underförsäkrad.

Ur innehållet

Jobba Rätt
Vecka 38 kör SEKO Meddelande 
sin ”Jobba Rätt” kampanj Sid 5

Norge avreglerar 
inte postmarknaden
Postkom har lyckat stoppa införan-
det av tredje postdirektivet Sid 6

Vad gör man på 6 vån 
i Malmöterminalen
Vi har gjort ett studiebesök hos 
kundtjänst Företag Sid 9

Per Lindeborg, Kvalitetschef inom Meddelande Sverige, ser nöjd ut när han prövar den danska elcykeln

Efter ett studiebesök på Post-
center (detsamma som brevter-
minal i Sverige) i Köpenhamn 
och utdelningskontoret i 
Holbaek (6 mil från Köpenhamn) 
så funderar man på om verk-
samheten skiljer mycket mellan 
Sverige och Danmark när vi nu 
båda tillhör PostNord.

Danmark har tre terminaler som 
sorterar post till brevbärarna. Pos-
ten blir sorterad i gångordning eller 
direkt till slingan. Det innebär att 

brevbäraren inte har någon försor-
tering av brev på kontoret. Verk-
samheten med maskiner på ter-
minalen påminner om den vi har 
i Sverige.

Däremot finns det skillnader i 
verksamheten i stort. Generellt sett 
är det bullrigare och verksamheten 
bedrivs på olika plan på terminalen 
i Köpenhamn. Dessutom har få av 
de anställda uniform eftersom det 
är frivilligt. Man blir erbjuden en 
gratis uniform men använder den 
inte. 

Videokodningen är annorlun-
da, vissa kodar sex pass om dagen 
där det längsta passet är 55 minu-
ter. Mellan passen har man en kort 
paus på 10 minuter eller en rast på 
20-30 minuter. Vi fick bland annat 
information om att posten i Holland 
(TNT) har lagt över sin videokod-
ning till Vietnam eller var på gång 
att göra det.  

Dessutom är upplevelsen att det 
är trångt på många håll i termina-
len jämfört med hos oss.

Läs mer på sidan 4

Är det bättre i 
Danmark?

Ny pensionsbroschyr 
från SEKO Posten

Nu finns en ny upplaga av ”Om 
din pension”. I den får du infor-
mation om både den allmänna 
pensionen och tjänstepensionen 
du får genom vårt pensionsavtal, 
ITP-P. Det finns även en kortfattad 
information om vår kollektivavta-
lade tjänstegrupplivförsäkring.

Broschyren finns att hämta på 
www.seko.se/avdelningar/posten 
Prata med ditt SEKO-ombud om 
du vill du ha den i fysiskt form.
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ORDföRaNDE HaR ORDEtSEKO Postens styrelse

SEKO Posten har noterat att förre VD Lars G 
Nordström i samband med fusionen har myn-
tat uttrycket En eller Ett. Nordström syftade på 
att koncernnyttan alltid går före delarnas in-
tresse och att helhetsperspektivet alltid ska fin-
nas med i företagets verksamhet. Bra tycker vi, 
men tvingas samtidigt konstatera att efterlev-
naden av dessa kloka ord ibland är mycket låg.

Nu finns det ett läge där arbetsgivaren kan bevi-
sa att koncernnyttan är överordnad och att hel-
hetsperspektivet styr arbetsgivarens agerande. 
Affärsområde Meddelande har fattat ett beslut 
om att flytta volymer från Tomtebodatermina-
len till Årstaterminalen, något som orsakar en 
övertalighet om ca 80 anställda på Tomteboda. 
Inom affärsområde Logistik region Stockholm 
har man under första kvartalet 2011 köpt tjäns-
ter från bemanningsföretag som motsvarar 98 
årsarbetskrafter. Man kan också översätta köpet 
från bemanningsföretag till 16 % av totalt arbe-
tad tid i produktionsverksamheten.

Siffrorna är naturligtvis oacceptabla i sig, men 
ger ändå arbetsgivaren en möjlighet att bevi-
sa att koncernnytta och helhetssyn inte bara 
är klyschor som används på huvudkontorsni-
vå. Arbetsgivaren är ofta bekymrad över att det 
kostar för mycket pengar att både avveckla och 
rekrytera anställda. Här har man årets möjlig-
het att både minska kostnader och se till att per-
sonalöverskottet på Tomteboda kan lösas utan 
ofrivilliga avgångar. 

Jag är naturligtvis medveten om att det inte 
helt och fullt går att omplacera alla anställda 
på Tomteboda till arbeten inom transportverk-
samheten och paketterminalen inom Logistik 
i Stockholmsområdet. Men varje medarbetare 
som kan omplaceras är en framgång och dess-
utom har koncernen gjort en ekonomisk vinst 
eftersom såväl personalavveckling, rekryte-
ring som köpta tjänster från bemanningsfö-
retag kostar stora pengar.

En annan del på temat En eller Ett är ock-
så att personalpolitiken måste vara gemen-
sam oavsett var i koncernen man har sin an-
ställning. Om arbetsgivaren står för ett sådant 
synsätt borde det också bidra till att lösa perso-
nalsituationen i Stockholmsområdet på ett smi-
digt sätt. Det är visserligen länge sedan man ge-
nomfört några generella personalminskningar 
på huvudkontoret, men i de fall man gjort det 
har arbetsgivaren varit mycket generös med 
att lösa personalöverskottet med pensionslös-
ningar. 

Arbetsgivaren - nu har ni chansen! Lev upp till 
devisen En eller Ett och lös personalsituationen 
i Stockholm på ett för företaget och de anställda 
positivt sätt. I detta finns bara möjligheter som 
jag ser det. Att samtidigt kunna minska kostna-
der för personalavveckling och köpta tjänster 
från bemanningsföretag, måste vara en dröm 
för varje företag. Kan man dessutom bevisa att 
man har en personalpolitik som är koncern-
gemensam också i praktisk handling, kommer 
trovärdigheten för företagets helhetssyn att öka 
markant.

Om man tittar på hur Posten i praktiken levt 
upp till den stolta parollen om En eller Ett, finns 
det all anledning att vara mer pessimistisk. Är-
ligt talat känns det som att något gemensamt 
agerande utanför rummet där koncernledning-
en har sammanträde, har varit sällsynt. Det är 
nog helt enkelt så att det krävs stora föränd-
ringar i nuvarande ledningsstruktur för att i 
praktiken åstadkomma ett koncerngemensamt 
ansvarstagande i viktiga frågor. Min förhopp-
ning är att nye VD Lars Idermark kommer att 
genomföra förändringar i den riktningen un-
der hösten.

Övertalighet eller rekryteringsbehov 
för Posten i Stockholmsområdet?

Sune Blomqvist
Förhandlingsansvarig Meddelande
031 - 62 31 84
sune.blomqvist@posten.se

Johan Lundh
Förhandlingsansvarig Logistik
08 - 781 78 31
johan.lundh@posten.se

Johan Lindholm
Ersättare
076 - 101 44 42
johan.lindholm@posten.se

Sandra Svensk
Ersättare
070 - 980 32 65
sandra.svensk@posten.se

Mats Lööf
Avtalsfrågor
08 - 781 44 80
mats.loof@posten.se

Tom Tillman
Avtalsfrågor
08 - 781 47 95 
tom.tillman@posten.se

Anne-Marie Ross
Vice Ordförande
08 - 781 79 66
anne-marie.ross @posten.se

Kristina Hvatz
Kassör
019 - 33 17 43
kristina.hvatz@posten.se

Affe Mellström
Ordförande
08 - 781 60 70
alf.mellstrom@posten.se
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Arbetsmiljön i kommande 
logistikterminal 

Posten arbetar nu med förberedelser för den 
logistikterminal som ska byggas i Veddesta 
norr om Stockholm. 

SEKO Posten har tillsammans med skyddsor-
ganisationen drivit frågan om att lastning och 
lossning av skåpbilar inte ska ske på öppen 
lastkaj. Vi anser att det är en mycket viktig 
arbetsmiljöfråga för chaufförerna.

Efter diskussioner med arbetsgivaren har nu 
Posten begärt in kostnadsförslag (option) från 
fastighetsägaren på en byggnation som skulle 
motsvara våra krav på en bra arbetsmiljö. Även 
om det ännu inte finns något beslut om att 
investeringen ska innehålla det vi krävt i denna 
fråga är det ändå bra att arbetsgivaren nu 
skapat förutsättningar för en god arbetsmiljö i 
den kommande logistikterminalen. 

Trots allt en bra början på arbetet med den 
kommande logistikterminalen och SEKO 
Posten förutsätter naturligtvis att Posten också 
kommer att fullfölja investeringen på ett så-
dant sätt att vi kan vara överens om att kraven 
på en god arbetsmiljö är uppfylld

Löneförhandlingarna om 2011 års löne-
ökningar för SEKO:s medlemmar är klara 
med några undantag. I Meddelanderegion 
Stockholm Nord är förhandlingarna inte 
klara.

I Meddelanderegion Stockholm Syd är delar 
av Årsta Postterminal och ett av tre leverans-
distrikt inte klara och det finns också några 
individfrågor kvar att lösa. Resterande del av 
den regionen har avslutat sina förhandlngar. 
Om den nya lönen inte har betalats ut i juni ska 
retroaktiv lön utbetalas från och med 1:a juni. 

Med tanke på att centralt avtal om 2011 års 
löner tecknades 23 november 2010 är det inte 
alls förvånande att de lokala parterna på de all-
ra flesta håll lyckades bli klara så att ny lön kun-
de utbetalas i juni. Man kan väl snarare funde-
ra på hur man lyckats med konststycket att inte 
bli klara med förhandlingarna under de dryga 6 
månader man haft till sitt förfogande för loka-
la förhandlingar. Eftersom löneförhandlingarna 
förs lokalt är det så klart de lokala parterna som 
måste ta på sig ansvaret att förklara för den an-
ställde/medlemmen varför ny lön inte kunnat 
utbetalas i juni. 

Jämfört med tidigare år var det några saker som 
var nya. Det ena var att avtalsuppgörelsen inte 
innehöll någon individgaranti, vilket i praktiken 
medför att hela ansvaret för individernas löne-
utveckling hamnar hos de lokala parterna. Det 
har funnits en förståelig oro för att alltför många 
individer i avsaknad av en individgaranti skul-
le få en alltför negativ löneutveckling. Den bild 
vi får genom våra lokala löneförhandlingar är 
att vi i allt väsentligt lyckats undvika det som 
många var oroliga för. Som alltid finns det un-
dantag, men den generella bilden är att vi också 
utan individgaranti har säkrat medlemmarnas 
löner på ett acceptabelt sätt. 

En annan nyhet i årets löneförhandlingar har va-
rit att de lokala lönepotterna har varit gemen-
samma och inte som tidigare knutna till respek-
tive facklig organisation. Visst har det funnits 
viss osäkerhet inför denna nyhet hos en del loka-
la löneförhandlare och visst har det ställt högre 
krav på oss i förhandlingsarbetet. När vi sum-
merar resultatet kan vi glädjande nog konstate-
ra att SEKO:s medlemmar ändå totalt sett över 
landet tjänat på den nya modellen.
SEKO Posten har varit framgångsrika i lokala 

förhandlingar utan individgarantier och utan lö-
nepotter som är knutna till respektive fack. För 
mig är det ett tydligt bevis för att vi har mycket 
skickliga löneförhandlare på lokal nivå och det 
är också ännu en tydlig signal om hur viktigt det 
är att ha kunniga, drivande och kompetenta lo-
kala fackliga företrädare.

I början av förhandlingsarbetet kom en hel del 
signaler om att vissa arbetsgivarföreträdare hade 
en något märklig bild av hur löneförhandling-
ar ska genomföras. Av någon anledning levde 
man i någon sorts tro att arbetsgivaren kunde 
fatta beslut om individers lön i de fall man inte 
var överens. Så är det självklart inte och faktum 
är att dessa problem avtog under förhandling-
arnas gång. 

Lönesättande samtal
För SEKO:s medlemmar som är chefer eller som 
arbetar inom administrationen, har ny lön fast-
ställts genom lönesättande samtal mellan chef 
och medarbetare. Våra medlemmars upplevel-
ser är blandade, allt från att man är väldigt nöj-
da med samtal och resultat till att man upple-
ver att samtalen har varit direkt dåliga. Antalet 
medlemmar som inte är nöjda är trots allt gan-
ska få om man ser till alla som haft lönesättan-
de samtal, men vi kan inte bortse från att lite väl 
många chefer har uppenbara brister i sin förmå-
ga att i samtal med sin medarbetare lyssna, moti-
vera, kompromissa och komma till avslut. SEKO 
Posten har i ett antal fall tvingats gå in och stöd-
ja medlemmar för att lösa situationen. Bland ex-
emplen där samtalen fungerat dåligt kan man i 
flera fall spåra större problem i chefs- och ledar-
skapet än bara lönesättning. Av flera dåliga ut-
talandena från chefer i lönesamtalen vill vi sär-
skilt lyfta fram följande:

”Jag skulle gärna ge dig den lön du önskar, 
men jag får inte göra det för min chef”

”Antingen accepterar du mitt bud på 700 kronor 
eller också blir det 0 kronor i löneökning”

Men som sagt, vi får inte glömma att de allra 
flesta chefer och medarbetare som genomfört 
lönesättande samtal gjort det på ett bra sätt där 
man kunnat komma överens om lönepåslaget 
utan problem.

Affe Mellström

Lönerevisonsförhandlingarna 
och lönesättande samtal är klara, 
med några undantag

Vad tror du om din framtid i Posten

Jonas Eriksson, 25 år chaufför i Posten Lo-
gistik, filial Linköping

Vad tror du om framtiden för chaufförs-
yrket?
Jag tror det ser ganska ljust ut. Det känns som 
paketmängden ökar hela tiden vilket inne-
bär att vi behövs.
Hur ser du på din egen framtid inom 
Posten? 
Jag funderar på att börja plugga annars trivs 
jag bra med mina arbetskamrater och arbets-
göromålen. Det är dock ganska slitit och man 
får ont i kroppen, tveksam att den håller.
Vad skulle kunna få dig att bli kvar?
Bättre lön kanske och bättre arbetsmiljö som 
sparar på kroppen.
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fortsättning från sid 1

En personlig slutsats är att danskarna har foku-
serat mer på maskinerna än människan när man 
studerar verksamheten. Arbetsvariation och ar-
betsmiljö är viktigt men verkar ofta komma i an-
dra hand.

Brevbärarjobbet i Danmark är lite annorlunda 
eftersom innearbetet är relativt litet. Klump och 
ODR sorteras upp direkt innanför dörren till res-
pektive buntlåda eller brevbärare. All post går till 
kamfacken som är maskinellt höj- och sänkbara. 
Posten har ett mer strukturerat sätt med infor-
mation/möten där arbetsledningen varje dag har 
möten med sin personal. Dessutom kör brevbä-
raren på de flesta kontoren ut paket på eftermid-
dagen/kvällen till kunderna. 

Politikerna i Danmark är modigare än i Sverige
 eftersom man har vågat besluta om införande av 
fastighetsboxar. Däremot är utdelningen till hus 
i allmänhet sämre eftersom det inte är ett krav 
med en postlåda vid tomtgränsen utan brevbä-
raren går ofta fram till ytterdörren och lämnar 
in den i ett postinkast som finns i ytterdörren.

Däremot har danskarna en sundare inställ-
ning till cykling än vad vi har i Sverige. Elcyklar 
finns och det som danskarna har utvecklat är en 
ny trehjulig elcykel som kan lasta 130 kg. Efter-
som cykeln är tung med cyklist och postvolym 
har de utvecklat en ordentlig elmotor som drivs 
med en form av ”gashandtag”. 

Vår modell innebär att det blir lättare att 
trampa då elmotorn går igång medan den danska 
mer fungerar som en moped. Denna cykel borde 
vara ett bättre alternativ än mopeden som finns 
på våra kontor enligt mitt sätt att tänka vad som 
är bäst för verksamheten och brevbäraren.

Jag blir lite avundsjuk på att den danska 
brevbäraren har kortare arbetstid.
I Danmark har brevbärarna 37 timmars arbets-
vecka med betald ”spisepaus”, jämfört med i Sve-
rige där brevbäraren arbetar i snitt 38 timmar 
per vecka. Nackdelen i Danmark är att de delar 
ut post på lördag som en vanlig dag vilket var 
länge sedan vi gjorde hos oss. Dessutom har man 

på försök erbjudit de brevbärare som är intres-
serade en fyradagars arbetsvecka. Varje arbets-
dag ska man arbeta nio timmar och femton mi-
nuter för att komma upp i 37 timmar. På några 
ställen har personalen nappat på detta men inte 
överallt. Möjligheten att göra detta har heller inte 
funnits särskilt länge.

Danskarna har även ett annat system med 
ekonomipost och adresslöse.
Uppslaget som vi har kring ODR har ingen 
adress. I Danmark har det en adress till samtli-
ga hushåll och innehållet skiftar om man vill ha 
reklam eller inte. I Danmark, kan man lite grovt 
säga, att en brevbärare delar ut ekonomipost och 
ODR till hälften av sina kunder varje dag. T.ex 
får första halvan av turen sin ekonomipost och 
ODR på tisdag och på onsdag så får den andra 
delen sin post.

Det finns ett scanningsystem vilket innebär 
att brevbäraren ett antal gånger under sin arbets-

dag, via sin mobiltelefon, ska ”läsa in” att han är 
klar eller har kommit fram till en fast punkt. I 
början var detta system kritiserat men har nu bli-
vit accepterat hos personalen.

Själva stämningen och yrkesstoltheten
verkar vara klart bättre bland brevbärarna i Dan-
mark än i Sverige. Processorganisationen som 
förstört mycket av arbetsglädje och lokalt infly-
tande på arbetsplatserna i Sverige, är inte så ut-
bredd i Danmark och den danska brevbäraren 
upplever att han eller hon har en större frihets-
grad än vad vi har hos oss. Jag tror vi i den här 
delarna ska se och lära av våra danska kollegor.

Trots att det i praktiken fortfarande är mono-
pol och att det inte finns några direkta konkur-
renter har brevvolymerna i Danmark minskat 
med cirka 10 procent per år. Under 2011 är vo-
lymfallet ännu större. En orsak till det stora vo-
lymfallet uppges vara att dansk offentlig sektor 
i huvudsak kommunicerar via e-post.

Kortare arbetstid, högre grad av yrkesstolt-
het och inflytande samt med intressanta 
elfordon gör att Danmark känns mer spän-
nande när det gäller brevbäringen.

Sune Blomqvist

Den danska elcykeln

”Danskarna har en 
sundare inställning till 
cykling än vi har i Sverige”

Rembanan som används vi klumpsortering på kontoren
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Vad tror du om din framtid i Posten

Yakup Yildis, 39 år,  
Logistik kundtjänst, västerås

Vad tro du om framtiden i posten?
- Jag känner lite oro för framtiden för Kund-
tjänsten i Västerås. Logistik har många kon-
kurrenter på marknaden och det blir kom-
mer bli tuffare. Det som också kan hända är 
att man digitaliserar mer och mer som gör 
att inte lika mycket människor behövs. Just 
nu märker vi att det blir mer och mer chefer 
och mindre och mindre  kundtjänstpersonal.  
Hur ser du på din egen framtid inom 
Posten?
Att jag förhoppningsvis är kvar och jobbar 
som jag gör idag. Men säkerligen kommer  
organisationen att slimmas och det bli mer 
jobb och  mindre personal. Men jag skulle  
kunna tänka mig att bli kvar om jobbet fort-
löper som det gör idag.
Med bra arbetsmiljö som innebär att inte 
stressen ökar och att man inte hela tiden står 
inför nya omorganisationer med övertalig-
het som följd.

Joy Sundling, 22 år  
brevbärarkontoret Lindeborg

Vad tror du om framtiden för brevbärar-
yrket?
Jag tror det kommer att bli mycket ändring 
inom brevbäraryrket och tyvärr övervägan-
de till det sämre. Det börjar redan bli tungt.
Hur ser du på din egen framtid inom 
Posten? 
En framtid inom Posten är inte omöjlig, dock 
blir det inte som brevbärare.
Vad skulle kunna få dig att fortsätta som 
brevbärare?
Det skulle i så fall vara om det blir bättre, lite 
mer som det var förr. Det har blivit för tufft, 
man orkar inte längre.

Under 2010 genomfördes Jobba rätt-kam-
panjer på lite olika platser runt om i landet. 
Bakgrunden var att många av våra medlem-
mar anpassar sitt arbetssätt efter Postens 
rationaliseringar och slimmade organisatio-
ner på ett negativt sätt. 

Det kan handla om stress, att inte ta ut raster och 
pauser, att inte följa olika trafikregler och ma-
skininstruktioner eller att på andra sätt riskera 
sin hälsa och arbetsmiljö. Skälen till detta kan 
vara många, men beror tyvärr oftast på att man 
inte ser andra alternativ att hinna med sitt arbe-
te. För att fortsätta diskussionerna på arbetsplat-
serna om vikten av att jobba rätt, har nu SEKO 
Posten inom Meddelande beslutat att genomfö-
ra en gemensam och landsomfattande kampanj.

Jobba rätt-kampanjen kommer att genomför-
as på samtliga arbetsplatser i Posten Meddelande 
i hela landet under vecka 38. 

Förr pratade både vi och Posten om vikten av 
inflytande och engagemang. Idag pratar Posten 
mer om processer, tidsfönster, nyckeltal och flex-
ibilitet. Hur går det här ihop? Inte alltid så bra 
kan vi konstatera. 

För att inte skapa mer oreda och konkurrens 
mellan oss själva, är det viktigt att vi alla tän-
ker på hur vi jobbar. Det måste bli ett slut med 
att hitta olämpliga genvägar för att spara sekun-
der åt Posten. När man bygger en organisation, 
måste den också vara hållbar. Vilket innebär att 
alla skall jobba rätt och lagligt och ändå hinna 
med sitt jobb. Självklart kommer det att fortsätta 
finnas dagar med sjukdomstoppar, oväntade vo-
lymer eller dåligt väder, men i vanliga vardagen 
skall organisationen hålla. Gör den inte det, är 

det fel på organisationen, inte på oss. Det finns 
ett verksamhetssystem som beskriver hur vi skall 
jobba och det skall vi rätta oss efter. Vi skall an-
vända de arbetsredskap och skyddsutrustning 
som verksamheten kräver. T.ex. skyddsskor, bil-
bälte, bärväst, hjälm och öronproppar.

I varje region, har man utsett en ansvarig. 
Denna person kan ni ta hjälp av och fråga om 
ni har några funderingar m.m. De arbetsplat-
ser som inte ingår i en region, kan kontakta rå-
dets ansvarige.

Någon av dagarna i vecka 38, har vi tänkt skall 
handla om mat/hälsa. Då kan vi bjuda på fru-
kost/mat/frukt eller liknande. Har ni någon idé 
om detta eller tycker att er arbetsplats skulle vara 
lämplig, kan ni höra av er till er Jobba rätt an-
svarige. 

I vecka 38 har vi alltså kampanjen Jobba rätt. 
Detta är en SEKO-kampanj och den gör vi för 

att vi tror på Posten som företag. Men det är till-
sammans som vi måste ta ansvar för hur vi jobbar.
Jobbar vi alla rätt, mår vi alla bättre

Claes Söderling 

Jobbarätt ansvariga

Umeå Gunnar Tengman 0730-93 82 55
Sundsvall Bo-Göran Andersson 0706-60 81 97
Uppsala Alvaro Cuevas 0733-49 01 95
Örebro Björn-Ove Andersson 0738-09 44 14
Sth Nord Monica Moström 0738-17 67 68
Sth Syd Anna Widéen 0768-33 03 69
Jönköping Mikael Svensson 0768-26 63 58
Göteborg Patrick Theodorsson 0709-80 04 94
Växjö Mikael Andersson 0709-80 42 54
Malmö Rikard Brennius 0702-78 34 72
Rådet Claes Söderling 0709-80 03 51

Vecka 38 jobbar hela Meddelande rätt

I mitten av juni kom ett av de årliga pen-
sionsbeskeden som informeras oss om våra 
framtida pensioner.

Beskedet från SPV får alla postanställda som 
tillhör avd 2 i vårt pensionsavtal ITP-P vilket är  
de som har en månadslöne-anställning på över 
20 % och är födda senast 1980. Månadsavlöna-
de födda från 1981, resursanställda och timav-
lönade tillhör avd 1 och de fick under våren sitt 
årliga besked om tjänstepensionen i det ”röda 
kuvertet” från Collectum.

Pensionsbeskedet från SPV visar den pen-
sionsmedförande lönen som används för att be-
räkna ålderspensionen som börjar betalas ut från 
den månad man fyller 65 år. För att få full pen-
sion måste man ha en pensionsgrundande tjäns-
tetid på minst 360 månader (30 år). Den tiden 
framgår också av beskedet. Observera att SPV 
använder en beräknad tjänstetid. De förutsätter 

att man har kvar sin anställning till 65-årsda-
gen. Slutar man tidigare så stämmer inte beräk-
ningen. Den pensionsmedförande lönen änd-
ras varje årsskifte eftersom en del av lönen är 
summan av olika lönetillägg man fått förra ka-
lenderåret. I 2011 års pensionsmedförande lön 
ingår en tolftedel av 2010 års tillägg (ex OB, se-
mestertillägg). Grunden är den månadslön man 
har och eftersom vi har ny lön från 1 juni änd-
ras den pensionsmedförande lönen också. Be-
skedet från SPV bygger på den lön vi hade i maj. 
För att få den aktuella pensionsmedförande lö-
nen måste man plussa på den löneökning man 
fick per den 1 juni.

Har ni funderingar kring tjänstepensionen – 
kontakta er lokala pensionsinformatör. På www.
Seko.Se/avdelningar/posten hittar du kontakt-
uppgifter till dem.  ■

Pensionsbeskedet från SPV
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Som läget är nu finns det en politisk majori-
tet för att använda sig av reservationsrätten 
och därmed behålla norska Postens mono-
pol på den norska postmarknaden. Sedan 
tidigare har regeringspartierna Socialistisk 
Venstre och Senterpartiet tagit ställning 
för att behålla det norska postmonopolet 
och vid landsmötet i april beslutades också 
att arbeiderpartiet ska arbeta mot att EU:s 
tredje postdirektiv införs i Norge. Därmed 
finns det en politisk majoritet i Stortinget 
mot att avreglera postmarknaden i vårt 
västra grannland.
från SEKO Posten har vi med stort intresse 
följt våra norska vänners fackliga arbete 
och affe Mellström, ordförande för SEKO 
Posten, har fått möjligheten att ställa några 
frågor till Postkoms ordförande – Odd-
Christian överland.

Hej Odd-Christian och grattis till ett fram-
gångsrikt opinionsarbete. Varför är det så 
viktigt att Norge behåller monopolet på sin 
nationella postmarknad?

– Postmarknaden är inte en traditionell mark-
nad och utvecklas inte på samma sätt som an-
dra - Vi skickar inte fler brev för att det finns fle-
ra distributörer. Precis som Sverige är Norge ett 
långsträckt land, men kanske med ännu större 
geografiska och demografiska utmaningar - det 
bor cirka 5 miljoner människor runt fjordar och 
fjäll i vårt land. Med en så låg kundbas är finan-
sieringen av goda posttjänster en utmaning. Lik-
värdiga posttjänster för alla är en viktig social 
förmån och en hörnsten för att människor kan 
arbeta och leva, inte bara i städerna utan även på 
landsbygden. Kampen för att upprätthålla en god 

postservice är en viktig del av den norska regio-
nalpolitiken. Kampen är naturligtvis också vik-
tig eftersom bra posttjänster är grunden för bra 
anställningar i Posten Norge.

 
Hur har ni arbetet för att lyckas göra frågan 
så betydelsefull och uppmärksammad?

– Det finns en hög grad av förståelse och sam-
förstånd om den norska regionalpolitiken, både 
bland politiker och bland allmänheten. Tack 
vare det och tack vare bra mediainitiativ, var det 
också möjligt att få stor uppmärksamhet för vår 
sak. Tidningar, radio och TV har haft många in-
slag om postdirektivet under den tid vi har job-
bat med frågan. Vi har även genomfört enkäter 
bland både norska lokalpolitiker och medbor-
garna för att visa att motståndet inte bara kom-
mer från intressegruppen postanställda, utan att 
motståndet är fast förankrad hos det norska fol-
ket. Någonstans mellan 75 och 80 procent av de 
tillfrågade har delat vår uppfattning vilket har 
gett oss möjlighet att utöka samarbetet till att 
omfatta hela Norska LO, politiska partier, na-
turskyddsföreningen, ungdomsorganisationer, 
LRF och Nej till EU, för att nämna några. Men 
det viktigaste har varit att vi lyckades göra bud-
skapet enkelt och begripligt.

Hur har era aktiviteter mottagits bland Post-
koms medlemmar?

– Vi har upplevt ett starkt engagemang bland 
förtroendevalda och medlemmar och vi har inte 
upplevt att det har funnits någon annan uppfatt-
ning än att Postkom ska jobba emot införandet 
av tredje postdirektivet. Vi har haft en hög grad 
av förankring, både bland medlemmar och för-
troendevalda.

Vad kommer att hända nu i den norska politi-
ken och gentemot EU?

– Användning av förbehållsklausulen till di-
rektivet har nu blivit en viktig del av den rödgrö-
na politiken som regeringen för. Utrikesminister 
Jonas Gahr Støre har meddelat EES-rådet och EU 
Norges inställning. Frågan ska behandlas vidare i  
EES-kommittén och allt tyder på att utrikesmi-
nistern kommer att hantera detta på ett myck-
et bra sätt. Vad det kommer att ge för reaktioner 
från EU:s sida är fortfarande för tidigt att sia om.

Hur kommer Postkom att agera i fortsätt-
ningen, lägger ni ned era vapen nu? 

– Postkom kommer att följa den fortsatta be-
handlingen av frågan i nära dialog med utrikes-
ministern och övriga politiker. Man kan säga att 

Postkom stoppade avregleringen 
av norska postmarknaden

Postkom, som är fackföreningen för de postanställda i Norge, har under 

flera år drivit ett omfattande och mycket framgångsrikt opinionsarbete 

för att stoppa införandet av EU:s tredje postdirektiv. Norge är visserligen 

inte ett EU-land men genom sin ställning som EES-land omfattas man av 

EU-beslut om man inte använder en så kallad reservationsrätt som inne-

bär att man ställer sig utanför EU:s beslut.  

Norge har hittills aldrig använt reservationsrätten.
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vi har en tillfällig vapenvila, men är beredd att 
fortsätta kämpa om den politiska majoriteten 
skulle ändras från röd-grön till blå-blått. Vi ska 
göra vad vi kan för att se till att det sistnämnda 
inte händer.

Kommer ett norskt postmonopol att skydda 
Postkoms medlemmar mot neddragningar 
och effektiviseringar?

– Nej, tyvärr, det gör det definitivt inte. Var-
ken den tekniska utvecklingen eller kundernas 
förändrade beteende går att stoppa. Men det 
hade varit mycket värre om postmarknaden hade 
avreglerats. Det handlar om att göra en gradvis 
förändring med en hög grad av förutsägbarhet.

Till sist, frågan som inte kan undvikas. Hur 
ser du på att norska Posten finns som rus-
sinplockare på den svenska postmarknaden 
genom sitt dotterbolag Bring Citymail?

– För det första vill jag säga att Postkom alltid 
har varit motståndare till att Posten Norge driver 
företag som konkurrerar inom brevmarknaden i 
övriga nordiska länder. För det andra förknippar 
jag russinplockning med att plocka ut vinst 
utan att ta ansvar. Postkom accepterar inte att 
Norska Posten konkurrerar inom den svenska 
postmarknaden. Verksamheten är fortfarande 
inte lönsam trots många års verksamhet, 
äventyret i Danmark slutade med miljardförlust 
och nedlagd verksamhet. Man kan inte prata om 
att plocka russin ur kakan i vanlig bemärkelse, 
men den faktiska situationen är fortfarande ett 
stort problem för oss. Var finns logiken i att 
Norska Posten, genom City Mail, tar intäkter 
från Svenska Posten som därmed riskerar att 
behöva säga upp personal samtidigt som de 

ekonomiska förlusterna i City Mail måste täckas 
genom statsbidrag i Norge? Den nuvarande 
postpolitiken är helt absurt och tyvärr ser vi 
en liknande utveckling i övriga EU. Detta är en 
föråldrad politik vilket EU måste inse snarast. Vi 
hoppas att de fackliga organisationerna i Sverige 
och resten av Europa deltar i kampen mot detta 
vansinne.
Tack för svaren, Odd-Christian och lycka till i 
ert fortsatta arbete!

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det 
är ingen tvekan om att frågan om postservicen i 
den allmänna opinionen har en större betydelse 
i Norge jämfört med Sverige. Orsakerna till det 
är säkert flera, men helt klart har Postkom bedri-
vit ett mycket skickligt opinionsarbete i frågan. 
Det ska bli mycket intressant att se om svenska 
politiker kommer att dra några slutsatser av det 
som händer på postområdet i Norge. 

Från SEKO:s sida måste vi naturligtvis fort-
sätta arbetet med att få politiker att förstå pro-
blematiken mellan en god samhällsservice och 
en postlagstiftning som missgynnar den som ut-
för samhällsservicen. Ärligt talat har politiker 
oavsett partifärg i det stora hela visat ett ganska 
måttligt intresse, kulmen på korkad postpolitik 
nåddes ändå i juni 2010 när den borgerliga riks-
dagsmajoriteten drev igenom ett lagförslag som 
ytterligare snedvrider konkurrensen till nackdel 
för Posten. När digitaliseringen sannolikt kom-
mer att påverka brevvolymerna negativt, kanske 
frågan kan kännas mer aktuell också för svenska 
politiker. Förutsättningarna är trots allt väldigt 
lika för postmarknaderna i Norge och Sverige

Affe Mellström.

Vad tror du om din framtid i Posten

Therese Karlsson, 25 år  
brevbärarkontoret Dalaplan

Vad tror du om framtiden för brevbärar-
yrket?
Vi får ju mer och mer att göra, så det kom-
mer att bli tuffare. Och eftersom det hela ti-
den görs indragningar känner man sig oro-
lig när man, som jag, inte jobbat så länge.
Hur ser du på din egen framtid inom 
Posten? 
Jag trivs med att dela ut post, jag vill fortsät-
ta jobba här. Däremot har jag svårt att se mig 
själv bli kvar till pensionen.
Vad skulle kunna få dig att bli kvar?
Det skulle vara om man klättrar högre upp, 
inte som brevbärare.
Varför inte?
Det kommer bara att bli tyngre plus att man 
vill ha mer utmaningar. Det går lätt slentri-
an i att bara kamma och dela ut post, kam-
ma och dela ut post…

Marie Hansson, 21 år, 
Terminalarbetare Härryda paketterminal

Vad tror du om framtiden som terminal-
arbetare?
- Jag är osäker, jag planerar att vidareutbil-
da mig inom friskvård och hälsa, hade ar-
betsmiljön varit bättre hade jag kunnat tän-
ka mig att stanna men jag tror inte att jag 
blir kvar så länge.
Hur ser du på din egen framtid inom 
Posten?
-Svårt att säga, om man inte vill bli ledare så 
är inte arbetsinnehållet och möjligheten till 
kompetensutveckling särskilt stora.
Vad skulle kunna få dig att bli kvar och 
fortsätta?
- Bättre arbetsmiljö och variation i arbetet, 
större utvecklingsmöjligheter och en bra lön.
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Vilka är dina ar-
betsuppgifter?
- Jag jobbar på fak-
turaavdelningen på 
Kundtjänst, vi tar 
bland annat hand 
om kunder som har 
frågor om sina fak-
turor. Jag började 

som postkassör 1975, nu är jag inlånad hit från 
Företagscenter (FC) Östergatan fram till den sista 
augusti och jag hoppas att få fortsätta.
Du trivs?
- Ja, jag har blivit jättebra mottagen här. När man 
börjar har man stöd av en fadder. I början sitter 
man med och bara lyssnar, efter någon månad får 
man själv börja ta samtalen. Till stor del är det ju 
samma kunder man har kontakt med som på FC, 
så man har mycket kunskap med sig från början.
Hur skiljer sig arbetet åt?
I och med att det är ett stillasittande jobb slip-
per man den fysiska belastningen. Samtidigt är 
det viktigt att man till exempel sitter rätt. Här är 
mycket tystare och lugnare än vad jag är van vid, 
dessutom jobbar vi i mindre team.
Men det måste vara ett lite mer tidsstyrt 
arbete?
- Så är det. Kunderna får ju inte vänta och man 
ser hela tiden på displayen vem som är på rast, 
vem som jobbar med mail och så vidare. Tyvärr 
har vi inte heller haft riktigt full personalstyrka 
sedan i höstas.
Kan du rekommendera fler att prova på detta?
- Absolut! 

Vad jobbar du 
med?
-Jag är på odr-bok-
ningen på Kund-
tjänst sedan fyra år. 
Vi tar hand om både 
tillfälliga och fasta 
kunder som ringer 
in, dessutom löser 

vi alla möjliga problem som kan uppstå kring 
odr. Tidigare har jag varit både brevbärare och 
butikssäljare i Limhamn.
Hur hamnade du här?
-Det var en gammal kollega i Limhamn som kom 
in på företagscenter och uppmanade mig att söka. 
Och jag fattade helt rätt beslut.
Vad skiljer det här arbetet från dina tidigare 
inom Posten?
-Det är mer stillasittande, men dagarna går fort. 
Och lokalerna är ju lite som en annan värld jäm-
fört med brevbärarkontoren…
Man är mer styrd av telefonen här, allt syns på 
skärmarna, och ibland kan jag sakna friheten 
från förr. Samtidigt finns det likheter. Man skö-
ter sina kunder själv, bygger upp ett nätverk man 
själv tar hand om.
Mycket förändras i brevbäringen, är det 
samma sak här?
-Det är omorganisationer även på Kundtjänst, 
nu till hösten kommer exempelvis reklamatio-
ner att flytta till Solna.

Du jobbar på 
innesälj?
-Ja, tidigare har jag 
jobbat både som 
brevbärare och bu-
tikssäljare, plus ett 
och ett halvt år på 
Kundtjänst. Arbetet 
här skiljer sig enormt 

även från Kundtjänst, det är friare och man pla-
nerar själv sin arbetsdag. Samtidigt är det en fri-
het under ansvar.
Hur då?
-Det är en oerhörd kontroll och det måste det 
vara eftersom det handlar om mycket pengar. Vi 
har uppföljningssamtal en gång i månaden, det 
är mycket fokus på intäkter, kundmöten och af-
färer som är på gång. Vi har en egen årsbudget 
som bryts ned på månadsbasis. 
Hur trivs du på arbetsplatsen?
-Jämfört med brevbäringen är det här faktiskt 
himmelriket, en helt annan värld. Här får man 
gehör för behov man har vare sig det handlar 
om höj och sänkbara skrivbord, schyssta stolar, 
dubbla datorskärmar eller trådlöst headset. Dess-
utom sitter vi i en ny fin lokal. 
Hur kom det sig att du hamnade här?
-Från början sökte jag mig bort från företagscen-
ter eftersom vi var så dåligt bemannade och det 
hela tiden pratades om att det inte skulle satsas 
just på företagscenter. Så jag höll helt enkelt sten-
koll på lediga tjänster. Hit till innesäljet kom jag 
sedan via ett vikariat för en tjej som var mam-
maledig. ■

På sjätte våningen på brevterminalen i Malmö jobbas det bland annat med kundtjänst och försäljning. Här finns många med erfarenhet, 
både brevbärare och butikssäljare. att söka sig hit är en möjlighet för postare som vill prova något nytt. trots det är det här en rätt okänd 
plats för de flesta av oss. Vi tog därför trapporna upp för att prata med några av dem som jobbar på sjätte våningen.

På besök på sjätte våningen på brevterminalen i Malmö

Ingrid Eriksson Lars Kvist Daniel Karlsson
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SEKO:s medlem-
mar på Kundtjänst 
och Innesälj är or-
ganiserade i Klubb 
Administration och 
Specialister, en riks-
täckande klubb. En 
av SEKO:s represen-
tanter i Malmö är 
Jan-Åke Larsson.

Vilka är de viktigaste fackliga frågorna för 
er på Kundtjänst och Innesälj?
- För det första naturligtvis lönefrågor, att man 
ska ha en lön att leva på. Sedan är det också en 
viktig facklig uppgift att jobba för att vi överhu-
vudtaget får ha Kundtjänst Företag kvar i Mal-
mö. Självklart är också arbetsmiljön en viktig 
fråga,
Du nämnde bemanningen?
- En mycket viktig fråga, framför allt handlar det 
om att vi hellre vill se egna vikarier än inhyrd 
personal från bemanningsföretag. Vi har lyckats 
hålla nere inhyrningen och idag har vi 3,2 årsar-
betskrafter från bemanningsföretag.
Hur är arbetsmiljön?
- Jämför man med hur det ser ut på ett slitet och 
bullrigt brevbärarkontor är den förstås väldigt 
bra. Det som kan vara problem är drag och kyla, 

att sitta åtta timmar i drag vid ett utblås är knap-
past idealiskt. Även om den statiska belastning-
en är ett problem är ju vårt jobb inte alls lika fy-
siskt som exempelvis brevbäring. Däremot kan 
den psykiska belastningen vara tuff. 
Du tänker på stressen?
- Vi har skärmar på väggarna där man har full 
koll på vad alla personer gör, hur många samtal 
som väntar och så vidare. När man då som Team 
Faktura ständigt har 3-400 samtal i kö blir de här 
skärmarna en stressfaktor av guds nåde. Målet är 
att all e-post ska vara besvarad inom 24 timmar, 
men det har inte hållits på ett halvår. Dessutom 
har det varit övertidsjobb många helger. Så fort 
någon är sjuk blir det tajt, arbetsgivaren tar inte 
höjd för oförutsedda händelser.
Det kan vara ett rätt styrt arbete?
- Allt mäts ju, bland annat hur många samtal 
vi tar emot. På reklamationer är det på individ-
nivå, jag är osäker på hur det är i andra team. 
På Kundtjänst är ju allt schemalagt, har man en 
kund när man ska gå på rast får man skippa ras-
ten. Man måste ju vara tillbaka i tid för att nästa 
person ska kunna gå iväg. Vi mäts inte bara på 
hur vi betar av köerna utan även på att man log-
gar in och ut när man ska.

Vi har faktiskt haft brevbärare här som gått 
tillbaka till brevbäringen efter ett par månader 
eftersom de saknade friheten.

Vecka 38 kör ju 
SEKO Posten 
en gemensam 
jobba rätt-
vecka för hela 
Meddelande-
bolaget, vad 
skulle kunna 
vara viktiga 
jobba rätt-
punkter för er 
här?
- Jag har funde-
rat en del på det 
och det finns en 
hel del. Det kan handla om att arbetsplatserna 
har rätt belysning, pausgympa, att vi tar våra ras-
ter och pauser, att vi sträcker på oss ibland och att 
de höj och sänkbara skrivborden är rätt inställda.
till sist, jag har hört att ni ska ha någon 
form av tandvårdskassa?
- Det stämmer, vi har en frivillig medlemsför-
säkring som gäller just tandvård. Man betalar 
in 75 kronor i månaden och sedan ersätts man 
för tandvård upp till 10 000 per år.
Låter som något andra borde ta efter.
- Absolut, det är mycket uppskattat bland med-
lemmarna.  ■

På besök på sjätte våningen på brevterminalen i Malmö

Posten har påbörjat en översyn av arbets-
miljön vid förskiljningen på brevterminaler-
na. Vi har intervjuat Lotta Kling som sitter i 
rådet för Meddelande. 

Vad är det som blir bättre?
- Posten har anlitat Marianne Nordin, som är er-
gonom, med att belysa samtliga arbetsmoment.
Hon har pekat på många olika delar där Posten 
bör förbättra arbetet.

Kan du ge några exempel?
- Höj- och sänkbara arbetsplatser. Bättre belys-
ning och en variation av att sitta och stå vid arbetet.

Är det inte en risk att det stannar med dessa 
vackra ord?
- Nej, vi har bland annat säkerställt att Ann-Ca-
rolin Jönsson som jobbar på Brevterminalen i 

Malmö och är Huvudskyddsombud för region 
Malmö är med i det praktiska arbetet för att sä-
kerställa starten.

Är det inte några som riskerar att få sparken?
- Inte som vi ser det nu, Postens intresse ligger i 
att ta bort flaskhalsen i brevresningen och gärna 
flytta fram stopptiden då uppsamlingssortering-
en ska vara klar vid våra terminaler. 

Finns det pengar att tjäna på det?
- Ja, om posten går iväg tidigare på kvällen har 
man längre tid på sig att sortera posten i sina ma-
skiner så att det manuella jobbet minskar. Dess-
utom riskerar brevbäraren att inte få posten så 
sent till brevbärarkontoret om den blir klar tidi-
gare från terminalen.

Hur ska det ske?
- Idag är det oftast en flaskhals då all brevlåde-
post töms samtidigt.
Framöver kommer det flera ”banor” där posten 
ger ett bättre inflöde till maskinerna vilket le-
der till att risken för kvarligg p.g.a höga brevvo-
lymer minskar.

När och hur ska detta införas?
- Den första testen om det blir så bra som vi hop-
pas kommer att ske på Brevterminalen i Nässjö. 
Installationen börjar i augusti och själva testen 
blir under september.

Ska inte alla Brevterminaler få detta?
- Om testen faller väl ut kommer vi självklart 
från SEKO Posten att jobba för att samtliga av 
våra terminaler ska få del av detta. Men vi vill 
av naturliga skäl avvakta testen i Nässjö innan 
vi uttalar oss mer detaljerat i frågan.

Tack för intervjun Lotta och hoppas att för-
ändringen blir bra.
- Tack själv, vi kommer naturligtvis att informe-
ra ut till våra fackliga på brevterminalerna under 
hösten hur det blir framöver.  ■

Jan-Åke Larsson
SEKO-ombud Bullermätare i form av öra på 

vägg. Så länge örat är grönt är 
ljudnivån okej. Oss veterligen 
finns inget liknande på vare sig 
brevbärarkontor eller termi-
nal…

Bättre arbetsmiljö vid förskiljningen på våra Brevterminaler
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SEKO Posten 
Terminalvägen 36
105 00 Stockholm

Tel: 08-781 60 70

www.seko.se/avdelningar/posten
sekoposten@posten.se

SEKO Klubb Posten Norrbotten 
973 00 Luleå
Tel: 0706-65 54 50
seko.postklubb.norrbotten@posten.se

SEKO Klubb Poståkeri Norrbotten
Cementvägen 8, 973 45 Luleå 
nord@sekologistik.org

SEKO Klubb Umeå 
Postterminalen (Leverans)
901 00 Umeå
Tel: 090-13 82 45
Fax: 090-10 97 99 
kent.thunberg@posten.se

SEKO Klubb Post Skellefteå
Box 300, 931 23 Skellefteå
Tel: 0910-58 68 95 
Fax: 0910-58 68 29
kent.sigvardsson@posten.se

SEKO Klubb Post Lycksele
Grubbgatan 21, 921 01 Lycksele
Tel: 0703-26 37 10
christer.naslund@posten.se

SEKO Klubb Post Terminal
901 00 Umeå
maria.mannberg@posten.se

SEKO Klubb Poståkeri
Box 1237, 901 22 Umeå

SEKO Klubb Post (Jämtland)
Box 377, 831 25 Östersund
Tel: 076-833 04 48
Tel: 070-323 71 57
margareta.k.olsson@posten.se

SEKO Klubb Post (Västernorrland)
Esplanaden 23, 852 36 Sundsvall
Tel: 060-19 61 22, 060-19 61 23
lennart.cedervall@posten.se

SEKO Klubb Post (Dalarna)
Box 939, 784 29 Borlänge
peter.wahlman@posten.se

SEKO Klubb SEKO Post Gävle
Fh 22, 801 30 Gävle
Tel: 026-65 65 84
Fax: 026-18 21 99
hakan.alenius.sk5@seko.se

SEKO Klubb Post Värmland
Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-14 45 80
Fax: 054-18 21 99
ingela.agneblad@seko.se

SEKO Post Klubb Bergslagen
Postkontoret Lindesberg
711 01 Lindesberg
Tel: 0581-61 14 98
Mobil: 070-980 33 10
seko.postklubbbergslagen@posten.se

HÄR fINNS VI

SEKO Klubb Posten Logistik Mitt
Truckgatan 1, 702 27 Örebro 
Tel: 070-682 94 25
anders.freijd@posten.se

SEKO Klubb Post Örebro
701 01 Örebro
Tel: 0582-61 19 36
Mobil: 073-981 49 60
kristina.warn@posten.se

SEKO Klubb Post Uppland
Vretgränd 18, 753 22 Uppsala
Tel: 073-061 36 21
mats.o.pettersson@posten.se

SEKO Klubb Post Västmanland
BBX Västerås Hälla, 721 01 Västerås
Besöksadress: Sturegatan 18 Västerås
Tel: 021-16 60 77
Fax: 021-18 47 61
jan.svanberg@posten.se

SEKO Postklubb Stockholm City
Primusgatan 18, 112 62 Stockholm
Tel: 070-980 23 84
Fax: 08-667 03 39
seko.postklubbstockholmcity@posten.se

SEKO Postklubb Stockholm Norra
Box 1032, 117 21 Solna 
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 5 tr
Tel: 08-454 84 19
sth.norra@seko.se

SEKO Postklubb Södra Stockholm
Byängsgränd 5, 120 00 Stockholm
torbjorn.johansson@seko.se

SEKO Klubb Post Gotland
Arbetarrörelsens Hus, 621 65 Visby
Tel: 0498-21 79 89
Mobil: 073-809 44 12 (Dan),  
070-884 18 74 (Ove)
Fax: 0498-21 45 50
dan.blomgren@seko.se
ove.liljegren@seko.se

SEKO Postklubb Lidingö
Vasavägen 86, 181 00 Lidingö
Tel: 070-980 88 18
thomas.b.johansson@posten.se

SEKO Klubb Årsta Postterminal
Box 90121, 120 21 Stockholm
Tel: 08-781 56 13
Mobil: 0709-980 58 13
Fax: 08-791 80 77
seko.postklubb.arstapt@posten.se

SEKO Klubb Brev Tomteboda
Plan 2 1/2, 173 00 Tomteboda
Tel: 08-781 76 14 
Mobil: 070-980 71 08
Fax: 08-31 65 29
klubb631@gmail.com

SEKO Klubb Logistik Östra
Box 1921, 581 18 Linköping
sandra.svensk@posten.se

SEKO Serviceklubb Borås
Box 941, 510 10 Borås
seko.serviceklubb.boras@posten.se

SEKO Klubb Administration & Specialister
Terminalvägen 36, 105 00 Stockholm
Tel: 08-781 79 66
Fax: 08-781 47 80
klubb.as@live.se

SEKO Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-arlanda
Tel: 08-781 78 26
Fax: 08-781 77 23
hisham.mohamedhaleel@posten.se

SEKO Klubb Logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 Tomteboda
Tel: 08-781 78 32
Fax: 08-781 78 10
zeljko.markov@posten.se

SEKO Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 070-980 97 61
lars-gunnar.svensson@posten.se

SEKO Transportklubben Borås
Box 941, 501 10 Borås
Tel: 033-17 02 97
Mobil: 070-980 49 63
pim@sekotransport.se

SEKO Postklubb Skaraborg
Bangatan 12, 521 01 Falköping
Service-tel: 070-980 55 03
Tel: 0515-189 12
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

SEKO Postklubb 
Trollhättan-Uddevalla
Postterminalen, 461 00 Trollhättan
Tel: 0520-991 96
seko.postklubb.trollhattan@posten.se

SEKO Postklubb Uddevalla
Agnebergsgatan 2, 451 30 Uddevalla
Tel: 0522-66 70 86
Mobil: 070-980 55 01
Fax: 0522-451 30
seko.postklubb-45@posten.se

SEKO Posten Klubb Göteborg
Kruthusgatan 17, Plan 4
405 24 Göteborg
Tel: 031-50 81 60
Mobil: 070-980 04 94
patrick.theodorsson@posten.se

SEKO Klubb 620 Logistik Härryda
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter
Tel: 031-67 44 02
Mobil: 070-980 09 70
hakan.hallengren@posten.se

SEKO Klubb 630 
Göteborgs Postterminal
405 10 Göteborg
Tel: 031-62 38 76
Mobil: 070-980 74 22
Fax: 031-62 38 78
lena.liifv@posten.se

SEKO Klubb 640 Logistik Göteborg
Exportgatan 16, 422 10 Hisings Backa
Tel: 073-093 81 80
roger.stamby@posten.se

SEKO Klubb Post Sydöstra
Box 941, 392 19 Kalmar
Tel: 0480-624 96
mats.widerstrom@posten.se

SEKO Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården, 551 00 Jönköping
Tel: 036-19 51 97
Mobil: 070-980 85 52
seko.postklubb.jönköping@posten.se

SEKO Post Klubb Högland
Gjutaregatan 7, 571 19 Nässjö
Telefon: 0380-120 69
helen.g.nilsson@posten.se

SEKO Post Klubb Terminal
Postterminalen, 571 00 Nässjö
Tel exp: 0380-55 58 22
Tel ordf: 0380-55 58 39
Fax: 0380-55 58 57
seko.terminal-nassjo@posten.se

SEKO Postklubb Kristianstad
Postterminalen, 291 00 Kristianstad
Tel: 044-18 64 37
Fax: 044-12 90 95
krst@swipnet.se

SEKO Postklubb Hässleholm
Postterminalen, 281 00 Hässleholm
Tel: 070-980 84 43
sekopost.hassleholm@swipnet.se

SEKO Posten Södra Skåne
Box 502 28, 202 12 Malmö
Tel: 076-101 44 42
johan.lindholm@posten.se

SEKO Klubb Post NV
V Sandgatan 7, 252 00 Helsingborg
Tel: 042-17 06 93
anders.wiberg@posten.se

SEKO Klubb Logistik Syd
Box 503 01, 202 13 Malmö
Tel: 070-980 92 07
bo-goran.akesson@posten.se

SEKO Klubb Terminalen Malmö
Box 502 28, 202 12 Malmö
Tel: 040-14 94 98
Tel: 070-597 89 55
mats.sjolin@posten.se

SEKO Klubb Chefer & Specialister
Box 502 28, 202 10 Malmö
Tel: 070-980 10 81
sonny.crona@posten.se

Bli medlem för 50 kr
www.seko.se

Bli medlem 
för 50 kr

Bli medlem för 50 kr.
Surfa in på www.seko.se
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