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Trycket
Medlemstidning för IF Metall vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Glöm inte att
rösta i valet!

Den 11 september är det val till riksdag, regioner och kommuner.
Redan nu kan du förtidsrösta. IF Metallklubben uppmanar alla att
gå till vallokalen och delta i valet. Din röst är också viktig. IF Metall
har fyra konkreta krav att ställa i valet. Det är inte alla partier som
ställer sig bakom dessa krav.
ska riskera att förlora
En bättre pension
sin ersättning bara för att
Pensionärer ska känna sig trygga i
ett visst antal dagar gått.
att få ut en pension som är tillräcklig
Läkarintygen ska ges
för ett värdigt liv, även om man tidistörre tyngd. Ingen ska
gare varit sjuk eller arbetslös. Alla
råka ut för att bedömas
ska orka jobba ett helt yrkesliv och
för frisk för sjukpenning, men för sjuk
få möjlighet till ordentlig rehabiliterför arbete. Det påbörjade arbetet
ing vid skada eller sjukdom. Den
med att förbättra sjukförsäkringen
som av hälsoskäl ändå måste sluta
måste fortsätta.
jobba ska inte behöva oroa sig för
ekonomin.
En rättvis klimatomställning
Svensk industri är bra på att ställa om
En mänskligare sjukförsäkring
till och starta ny klimatsmart produkSjukförsäkringen ska ge det stöd
tion. Men samhälle och lagstiftning
som behövs, så länge det behövs.
måste hänga med. Industriarbetarna
Behandling och rehab ska följas upp
måste erbjudas utbildning för de nya
inom givna tidsramar, men ingen
gröna jobben och få möjlighet att

ta sig till jobbet på ett klimatsmart
sätt, utan att det kostar för mycket.
Tillståndsprocesserna för industrin
måste gå snabbare. Hela landet
måste också få el till ett vettigt pris.
Att ingen ska dö av jobbet
Ingen ska dö, bli sjuk eller skadas av
sitt jobb. Därför vill vi att de regionala
skyddsombuden ska ges tillträde till
alla arbetsplatser med kollektivavtal
för att kunna bedriva ett aktivt och
förebyggande arbetsmiljöarbete.
Vi kräver också att polis, åklagare
och domstolar tillförs resurser för
att kunna utreda arbetsmiljöbrott
snabbare

Hyvling av Tidbanken!

I år kommer Tidbanken (kompbanken) att hyvlas ner till 250 timmar den första november. Det kommer att påverka ett stort antal
metallare.
Hyvling 2022
Avtalet
Det finns ett koncernavtal som IF Metall begärde i samband med
reglerar Tidbanken. Avtalet innebär löneförhandlingarna att maxtaket
att den första november ska Tid- i Tidbanken inte skulle ligga kvar
banken vara som högst 250 timmar. även 2022. Företaget sa nej till den
Det är ett avtal som funnits i väldigt begäran och därmed gäller avtalet
fullt ut och det kommer att få effekt
många år.
för alla som har mer än 250timmar
i Tidbanken.
Ingen hyvling 2020 och 2021
På grund av pandemin var IF Metall
och företaget överens om att ta bort Pengar, pension eller ledighet?
maxtaket på Tidbanken. Anlednin- De timmar som ligger över 250 den
gen till det var att fabriken stod still första november kommer antingen
när corona-pandemin härjade som att betalas ut i pengar på lönen
eller överföras som en pensionsinvärst.
sättning. Var och en med fler timmar

än 250 kommer att få en fråga från
företaget under oktober där de får
välja vilket alternativ som passar
bäst.
Den som vill ta ut timmar över 250 i
ledighet innan den 1/11 ska så snart
som möjligt planera sin frånvaro
tillsammans med sin PL.
Påverkar många
Nu i augusti är det 250 metallare på
fabriken som har mer än 250 timmar i
Tidbanken. Den som har flest timmar
har över 800 timmar.

Hyr stugorna
i Tärna!

IF Metalls två avdelningar i Västerbotten har sju stugor i Tärnaby.
Det är cirka 300 meter till närmaste lift upp till Laxfjällets topp.
Som medlem kan du hyra dem till bra priser.
Vill Du hyra en stuga någon av veckorna 8 till 18 måste du anmäla
ditt intresse senast första november året före. Stugorna lottas
sedan bland de intresserade.
De två IF Metall-avdelningar som
finns i Västerbotten äger tillsammans sju stugor, fyra fristående
och tre radhusstugor, nedanför
Hassebacken i Tärnaby. Alla sju
stugor är på ca. 46Kvm, har två
sovrum med våningssäng och
ett sovrum med två fristående
sängar, totalt sex bäddar.

Stugorna har kompakt kök i ett
allrum, stort badrum och en hall
med torkskåp. Vi har installerat
TV-apparater med inbyggd boxer.
Om du vill ha ett större utbud
än standardkanaler, ta med ditt
boxerkort. TVn har även HDMI
ingång, medtag kabel.
I Tärnaby
Åka skidor, plocka svamp, cykla,
vandra, jakt, fiske... TärnabyHemavan har en hel del att erbjuda året runt för den som gillar
friluftsliv. På hemavantarnaby.
se hittar du det som är aktuellt
för den tiden du har tänkt besöka
området.

Bokning
Stugorna bokas genom “IF Metall
Mitt i Norrland”, tel 090- 15 65 70
eller använda en ansökningsblankett som finns på klubbexpedition.
Blanketten finns även på nätet,
du hittar den enklast genom att
googla ”Tärnastugor IF Metall”.
Där kan du även klicka dig vidare
till en broschyr om Tärnastugorna
med mer information om bland
annat priserna för att hyra stuga.
Notera att speciella villkor gäller
för att hyra en stuga någon av
de attraktiva vårvinterveckorna 8
till 18. Då måste du anmäla ditt
intresse senast första november
i år. Stugorna lottas sedan bland
de intresserade.

Fackavgiften
som löneavdrag!

De som är anställda av Konsultia har numera möjlighet att få
medlemsavgiften för IF Metall dragen direkt på lönen. Då hanteras medlemsavgiften på samma sätt som för Volvoanställda.
Tidigare har medlemmar i de
flesta bemanningsföretag inte
kunnat få fackavgiften dragen
direkt på lönen utan betalat den
via inbetalningskort eller autogiro.
Genom en överenskommelse
mellan IF Metallavdelningen och
Konsultia är det nu möjligt att för
medlemsavgiften dragen direkt
på lönen. En förenkling för var
och en som är medlem.

Fullmakt behövs
För att Konsultia ska kunna dra
fackavgiften på lönen måste var
och en underteckna en fullmakt.
Fullmakter finns på alla gruppstyrelserum och på klubbexpeditionen.
Redan fyllt i fullmakt?
För de medlemmar som bytte
arbetsgivare från Volvo till Konsultia den 15:e maj så kommer

ett inbetalningskort för juli och
augusti att gå ut till de berörda.
Därefter kommer avdraget att ske
på lönen.
Dubbel avgift?
Det finns nästan ingen risk att det
skulle bli ett dubbelt avdrag vid
övergången. Skulle det inträffa
så har IF Metall kontroll på detta
och kommer att återbetala den
avgiften.

