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Och så var hösten här. 
 
Hoppas alla haft en bra sommar och nu är laddade för resten av året. 
 
Vi har blivit uppmärksammade på att vissa delar av tidigare utgåva av detta brev 
kan ha uppfattats som uppmuntran till strid mot företaget, men så var det absolut 
inte tänkt! Det är menat som en förhoppning att ni ska ta hand om er och inte ställa 
upp och göra övertid enbart utav pliktkänsla utan för att ni kan och vill. Tänk på att vi 
alla ska orka ett helt arbetsliv utan att riskera gå sönder. 
 
Då vi blivit uppmärksammade på att flera scheman, som skulle brutit mot 
arbetstidsreglerna blivit planerade och inte blivit ändrade förens efter påbackning 
vill vi gärna att ni hör av er till oss om ni blir osäkra på hur ni får schemaläggas. 
 
Vi är medvetna om att ni känner er underbemannat på de flesta ställen i fabriken 
och vi behöver er hjälp för att visa detta för företaget. Detta genom att inte jobba 
som svin eller tar några genvägar för att hinna med. Är ni bara 80% bemannade är 
det inte rimligt att förväntas producera 100%. Vi ber er absolut inte att vägra att 
jobba utan vill att ni gör det ni ska. Kom ihåg att så länge inte driften påverkas kan 
vi inte påvisa att det är brist på personal. Om ni hinner och kan så skriv journal på 
när ni inte är fullbemannade, så får vi något konkret att ta upp med företaget. 
 
Det är inte det roligaste att höra men vi vill påminna er om att börja planera in er 
U-tid redan nu så inte alla kommer i mars och blir nekade. Vårt råd är att ansöka 
om det via mail eller sms så ni får svaret skriftligt. Om ni bli nekade så påpeka att 
det alltid finns ett utbildningsbehov eller fråga om det finns en alternativ tid i 
närheten av er ansökan ni kan få i stället. Vill också i sammanhanget påminna om 
att ersättningen för Övertid och U-tid är mer eller mindre detsamma. Det är samma 
här som med bemanningen att journal eller liknande ger oss konkreta siffror om ni 
försökt gjort U-tid men inte fått. 
 
Gymmet på Företagshälsovården har fått fler tider, men håller fortfarande stängt på 
nätter och helger. För att de ska förlänga öppettiderna måste vi visa att det finns för 
få träningstider. All bokning går via portvakten och berätta för dem när ni tycker 

det är svårt att få tid så tar de det vidare mot företaget.  
 
Ni är alltid välkomna upp och ta en kopp kaffe och en pratstund. Vill ni vara säkra 
på att vi är här så ring innan. 
 
Vi vill att ni fortsätter ta hand om er och arbeta säkert. Som en klok människa en 
gång sa till mig ”En pigg och glad arbetare jobbar bättre och säkrare”. 
 


