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Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Framtidens industri-
arbete i blicken 

- studieresa till Göteborg!

Framtidens industriarbete
Det finns ett stort intresse från 
klubbstyrelsens sida att bevaka 
omvärlden – vad händer inom in-
dustrin och vad händer med våra 
jobb? Utvecklingen de senaste 
tio, femton åren har varit negativ. 
Många jobb blir mer monotona 
och enformiga med utbredningen 
av Lean Manufactoring. 

Volvo Production System, VPS, är 
en del av denna utvecklingstrend. 
Ur facklig synvinkel, men även 
ur en mänsklig synvinkel, måste 
dessa trender brytas. Framtidens 
industriarbete måste innebära 
någonting annat än en fortsättning 
på den utveckling vi ser idag.

Lära av erfarenheter
Målsättningen med studieresan 

är att med egna ögon se hur VPS 
och besparingsprogrammet inom 
EMEA påverkar jobben och ar-
betsmiljön. Att studiebesöket går 
till Tuve-fabriken är ingen slump. 

Förlusten av 500 monterings-
arbeten i Umeå skulle, enligt 
företaget, innebära en kostnads-
effektivitet utan att arbetsmiljö och 
villkor försämrades. Blev det så? 
Är t.ex. den nya hyttmonteringen 
i Tuve en steg i rätt riktning för 
Framtidens industriarbete, eller är 
det precis tvärtom?

Stora och viktiga frågor
Om inte den fackliga organisa-
tionen tar täten för att uppnå mer 
utvecklande jobb inom industrin, 
kommer ingenting att hända. In-
gen lokal klubb kommer på egen 

Efter årsmötena genomför gruppstyrelserna och klubbstyrelsen 
planeringsdagar för det kommande verksamhetsåret. I år kombinerar 
klubbstyrelsen detta med en studieresa till Göteborg och Tuvefab-
riken. Temat är Framtidens industriarbete.

hand kunna uppnå några stora 
förändringar. Det behövs ett fack-
ligt samarbete inom Volvokon-
cernen och det krävs av IF Metall 
på centralt håll gör frågan till den 
viktigaste i kommande avtals-
rörelser.  IF Metallklubben på 
Volvo i Umeå kommer inte att sitta 
passiva.

Försvarbara kostnader
En studieresa för klubbstyrelsen 
är inte gratis. Företaget tar inte 
kostnaden även om det borde ses 
som en del av det fackliga arbetet. 
Men klubbstyrelsen har kunnat 
finansiera studieresan utan att 
det belastar den ordinarie fack-
liga verksamheten eller tagits av 
medlemsavgifter.  

Att se, lyssna och diskutera vad 
som sker med våra jobb nu och i 
framtiden, är en synnerligen moti-
verad utgift.

Rapport
Vi återkommer med en utförlig 
rapport från besöket på Göte-
borgs verkstadsklubb och Tuve-
fabriken.

1:a maj 
2015

Imorgon är det Första Maj. En dag 
då arbetarna runt om i världen 
demonstrerat för bättre villkor. 

I Umeå med omnejd genomförs 
2015 demonstrationer och torg-
möten. Delta du också med de 
krav som är viktiga för dig!



Dags att skriva in 
sig på AF!

Vecka 19 och 20 kommer inga 
coachsamtal med Antenn att ske. 
Istället får du som är uppsagd ett 
bokat möte med Arbetsförmedlin-
gen (AF). Detta för att underlätta 
inskrivning och jobbmatchning. Du 
kommer att få en bokad tid av din 
Produktionsledare.

Ett eget arbete
Där kommer det att finnas möjlighet 
att få sina inskrivningsuppgifter re-
gistrerade. Men för att få dem re-
gistrerade bör du först göra en egen 
inskrivning på AF:s hemsida.

Deras webbsida arbetsförmedlin-
gen.se finns öppen vardagar mel-
lan 07.00-22.00 och helger mellan 
09.00-18.00 Följ anvisningarna för 
att fylla i namn och personuppgifter.
Innan träffen med AF bör du även 
tänka igenom vilka kompetenser 
du har - inte bara yrken utan även 

Tiden för verkställandet av uppsägningarna börjar närma sig, och 
det är snart dags att skriva in sig på arbetsförmedlingen.

eventuella utbildningar. Detta för 
att samtalet ska kunna fokusera på 
just dina kompetenser så att match-
ningsunderlaget ska bli så bra som 
möjligt.

Möte med AF
Därefter får du ditt besök med Ar-
betsförmedlingen här på fabriken 
med den tid som du får av din chef. 
Då blir också dina uppgifter regis-
trerade.

Detta kommer att underlätta och 
snabba på det personliga besök på 
AF:s kontor som du måste göra den 
första arbetslösa dagen.

Mer info
Mer info kan du få på kontaktcent-
ret i entrén här på fabriken. Ar-
betsförmedlingen finns givetvis på 
plats sina ordinarie tider på kon-
taktcentret  Tisdagar och torsdagar 
kl.13.00 – 16.00

Uppdateringar 
på hemsidan!

Under de senaste veckorna har 
Metallklubben kraftsamlat för att 
gå igenom och uppdatera hem-
sidan.  Nu är stora delar av sidan 
uppdaterad, och vi kommer även 
fortsättningsvis att uppdatera sidan 
kontinuerligt.

Surfa gärna runt på klubbens hem-
sida volvoklubben.se för att lära 
dig mer om löner, arbetstider, ar-
betsmiljö, försäkringar eller alla 
nummer av Trycket. Om du hittar 
fel eller saknar något på hemsidan 
tveka inte att kontakta klubben så 
försöker vi justera till det. 

Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race
Målgången för Volvo Ocean Race 
är kommer att ske i slutet av juli.  
Tävlingen avslutas med ett race 
inom Frihamnsområdet 27 juli. 
Familjedagen är planerad så att 
den som är intresserad av båtkapp-
race och de extrema båtarna kom-
mer att ha en alldeles unik möjlighet 
att komma nära. 

Familjedagen
Familjedagen kommer att genom-
föras i Frihamnsområdet intill Volvo 
Ocean Race. Där bjuds på under-
hållning, tävlingar, barnaktiviteter 
och enklare förtäring.  Lars Kronér 
genomför två föreställningar till-
sammans med Jessica Anders-
son, Åsa Fång och Peter Apelgren.  
Avtal med rabatter på boende finns 
också at tillgå.

Folkfest
Det blir en garanterad folkfest när IF 

Metall på Volvo i Göteborg bjuder in 
alla sina medlemmar med familjer 
och dessutom välkomnar och gene-
röst bjuder in andra Volvoklubbars 
medlemmar på samma villkor.

Intresserad?
Vi planerar inte att genomföra 
någon gemensam subventionerad 
resa från Umeå. Det är för stora 
avstånd. Men om någon ändå 
planerar att åka till Västkusten och 
Göteborg i sommar hjälper vi gärna 
till med anmälningar och tips. Kon-
takta Janne Carlsson telefon 72 30 
i sådana fall

IF Metalls Verkstadsklubb i Göteborg genomför en familjedag 28 
juli i samband med målgången för Volvo Ocean Race. Medlemmar 
i andra Volvoklubbar runt om i landet är välkomna att anmäla sig 
och få samma förmånliga villkor. Anmälan måste ske senast 18 maj. 
Kontakta metallklubben för mer information om hur man gör.


