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Han är TAB:s
nye VD
TAB har fått en ny
verkställande direktör. Han heter Leif
Persson och kommer
från Svensk Kassaservice, där han varit
marknadschef.
Den första tiden kommer den nye
VD:n att ägna åt resor för att kunna
träffa kunder och besöka TAB:s
arbetsplatser.
– Jag kommer att lyssna och lära och
vill försöka träffa så många medarbetare som möjligt.
Utmaningen för TAB är att öka
volymerna och att fortsätta leverera
tidningar med samma goda kvalitet.
SIDAN 3

Kravet bort på
fastighetsboxar
Regeringen har beslutat att stoppa kravet på fastighetsboxar i flerfamiljshus.
De allmänna råden om fastighetsboxar är inte förenliga med hur den
samhällsomfattande posttjänsten skall
tillhandahållas.
Hittills har boxar installerats till
400 000 hushåll. Två miljoner hushåll
saknar boxar.
Posten anser att fastighetsboxar ger
den bästa utdelningsservicen och vill
fortsätta dialogen med fastighetsägarSIDAN 4
na.

Här är han igång på jobbet, Sten-Åke Holmberg i Vansbro, som av TU fick utmärkelsen Årets distributör.

Sune skaldade
om året som gick
SIDAN 8

TAB:s kvalitet förra
året – så gick det
SIDAN 2

TAB-anställd blev
”Årets distributör”
Varje år delar TU (Tidningsutgivarna) ut en hedersbetygelse, kallad ”Årets distributör”. Utmärkelsen ska
gå till någon som gjort en extraordinärinsats inom tidningsdistribution i Sverige.
I år gick utmärkelsen till TAB:s medarbetare Sten-Åke
Holmberg, distributör i Vansbro, Dalarna.

Sten-Åke Holmberg har arbetat sex år i TAB, oftast
har han kört ett distrikt i centrala Vansbro, det händer
också att han får i uppdrag att köra alla de sex distrikt
som finns i Vansbro. Det är som hans förman brukar
säga ”Sten-Åke, han kan brukas till mycket han.”
SID 5

P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R

T A B

TABLOIDEN
NR 51 AUGUSTI 2008

2

Tuffa tider
– hårda krav
på TAB
V

ikande upplagor och vikande annonsintäkter. Nya mediekanaler...
Det är tuffa tider för våra kunder – dagstidningarna. Det ställer i sin tur hårda krav även
på oss i TAB.
Distributionskostnaderna är en mycket stor
del av våra kunders kostnadsmassa. En kostnadsmassa som vi året runt måste göra allt för
att hålla i schakt. Vi måste förbli effektiva och
hela tiden söka de mest optimala lösningarna.
Något som oftast är lättare att skriva än att
utföra i praktiken.
Samtidigt ska vi fortsätta att leverera tidningarna med högsta kvalité, d v s rätt tidning
på rätt plats i rätt tid. Även detta är enklare att
skriva än att utföra i praktiken. Det visar sig
inte minst i TU:s nyckeltalsredovisning, se
artikel härintill! Som vanligt kan vi i TAB
stoltsera med branschens bästa kvalité. Så
även om hösten har varit mörk och blåsig
kan vi med glädje se att vår utdelningskvalité
aldrig förmörkats. Och hur går det nu till?
Ja, inte är det vi på huvudkontoret och inte
är det gängen på våra regionkontor. Nej det
är alla våra tidningsdistributörer. Vad hjälper
snygga diagram, affärsplaner och mål om tidningsdistributören – vår nattens hjälte – inte
klarar jobbet felfritt vid abonnenternas lådor
och brevinkast?
I detta nummer av Tabloiden kan Du läsa
om en av alla våra nattens hjältar i TAB,
Sten-Åke i Vansbro. Jag hade glädjen att
vara med på gamla Nalen i Stockholm när
Sten-Åke fick utmärkelse som ”Årets distributör”. Det kändes verkligen som att den äkta
livslevande distributören, av kött och blod,
vann över kalla opersonliga organisationer
eller rättare sagt huvudkontor. Juryn gjorde,
i mina ögon, ett helt rätt val. Sten-Åke:s
utnämning skall ses som ett erkännande till
en hel yrkeskår. En yrkeskår som i väta, kyla,
blåst och mörker plikttroget ställer upp och
delar ut tidningen, så att ”vi vanligt folk” kan
vara kvar i stugvärmen och läsa vår tidning
när vi vaknat. Sedan ska vi inte glömma bort
att Sten-Åke är speciell. Äras den som äras
bör! Läs artikeln om honom och hans
utmärkelse på sidan 5.

Hans-Ola Bodin
Marknadschef, vice VD
Tidningstjänst AB

TAB:s kvalité 2008
Diagrammet här på
sidan visar hur TAB:s
utdelningskvalité varierat mellan de olika
månaderna 2008.
Vi hade som mål att klara
1,10 promille på sommaren,
d v s juni–augusti, och 0,75
promille för resterande del
av året.
Nja... sommaren gav oss
en reklamationsnivå på i genomsnitt 1,25 promille och
övriga månader noteras vi
för 0,84 promille. Vi klarade
alltså inte våra mål.
Vi kan dock glädja oss
med att vi fortfarande har
branschens bästa utdelningskvalité. Något vi ska vara
mycket stolta över.
För 2009 har vi valt att behålla samma reklamationsmål som vi hade 2008.
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Sänkt sjukfrånvaro
I förhållande till 2007 sänkte
TAB sjukfrånvaron inom ett
antal olika nyckeltalsområden 2008, något som är
mycket glädjande.
Börjar vi med sjukfrånvaron minskade den, i förhållande till arbetat tid, från 4.6
procent till 4,0 procent.
Fortfarande är det så att
kvinnliga anställda har en
högre sjukfrånvaro än vad
männen har.

Sjukfrånvaron
minskar
Även andelen långtidssjukskrivna sjönk, i förhållande
till arbetat tid, från 2,8 procent till 2,2 procent. Även
här är andelen långtidssjuka
kvinnliga anställda högre än
för männen.
TAB:s personalchef Göran
Persson säger:
– Det är glädjande att vår
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Norrköpings Tidningar
slår samman
Ett nytt distributionsbolag
har uppstått i Östergötland.
Det är Norrköpings Tidningar som ombildat Norrköpings Distributionstjänst och
Corren Distribution till NTM
Distribution AB. NTM står
för ”Nya Tidens Media”.
Som VD för bolaget har
Jan Jansson utsetts. NTM
Distribution är entreprenörer
till TAB. Det innebär bland
annat att NTM Distribution

En nöjd Göran Persson konstaterar att TAB åter sänkt
sjukfrånvaron.

sjukfrånvaro minskar. Det är
inte något unikt för år 2008,
utan vi har de senaste åren
haft en mycket positiv utveckling. Jag hoppas att
detta fortsätter även under
kommande år.

Jan Jansson.

använder TAB:s distributionssystem och låter TAB
förmedla distributionsstödet.

Gratis dagstidningar
Franska dagstidningar med
riksspridning är olönsammast i Europa kontinuerligt,
uppger nyhetsbyrån AFP. Nu
har franske presidenten
Nicolas Sarkozy gripit in och
presenterat ett krispaket på

6,3 miljarder kr i direkt stöd
och 1,5 miljarder kr i indirekt
stöd under tre år. Den största
posten är att alla franska 18åringar ska få en ettårig gratisprenumeration på en valfri
dagstidning.

Postens bilar är inte anpassade
Varför är inte Postens bilar
anpassade till tidningsutdelning? Jag tycker inte att det
är bra som det är i dag!
Vad gör TAB för att påverka Postens bilval?
”Rattande distributör”
Svar:
Hej rattande distributör!
Tack för dina åsikter om
våra inhyrda postbilar.
Varje natt hyr TAB cirka
600 postbilar av Posten. Det
är ett sätt för TAB att reducera distributionskostnaden
och därmed kunna fortsätta
vara konkurrenskraftig.
Jag håller med dig om att
dagens postbilar inte är an-

Jan Persson, TAB:s produktions- och miljöchef.

passade till vår utdelningsform. Det är kanske inte så
konstigt om man har i åtanke
att Posten har cirka 5 000
bilar och att vi enbart lånar
600 av dessa. Posten har,

som nämndes i förra nummer av Tabloiden, börjat en
upphandling av nya distributionsbilar. I den upphandlingen har TAB fått komma
med önskemål och krav. Ett
tydligt tecken på att Posten
tar hänsyn till våra krav är
att man lyssnat på oss vad
gällande utdelningsborden i
bilarna, de ska lätt kunnas
lyfta ur postbilen och därför
kommer vi troligen att
kunna sätta in ett eget bord i
bilens bordsfäste.
Som du ser kommer det
att bli bättre för dig!
Jan Persson
Produktions- och
miljöchef, TAB

Ordet är fritt
Välkommen med insändare
till vår insändarsida! Högt i
tak utlovas. Ordet är fritt!

Här får du ställa frågor och
komma med synpunkter.
Du får gärna vara anonym,
men till vår redaktion måste
du uppge för- och efternamn, samt adress. Vi
ansvarar inte för insänt
material och vi förbehåller
oss rätten att stryka/korta
i texterna. Insänt material
returneras ej.
Sänd din insändare till
Insändare, TAB, Box 1121,
111 81 STOCKHOLM
eller med mail till
insandare@tab.se.
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Världens
första
postlådeförening?
Västerviks-Tidningen rapporterar om att Sveriges, om
inte till och med världens,
första postlådeförening sedan i höstas finns i Elmarsrum, eller Älmarsrum.
Stavningen på ortnamnet i
Hallingeberg i Västerviksområdet har varierat genom
åren och avspeglar sig också
på namnskyltarna på postlådorna. En del stavar med E
och andra med Ä, och någon
är så kluven inför stavningen
att ingen namnskylt ännu
kommit upp på lådan.
Föreningen är bildad
enligt konstens alla regler
med stadgar och styrelse.
Stadgarna, som antogs på
det konstituerande mötet,
innehåller 17 punkter som
reglerar allt från medlemskap och rösträtt till regler för
uteslutning och upplösning.
Medlemsavgiften i föreningen är en engångssumma
på 1 550 kronor. Den är redan
förbrukad, så när som på 3
kronor och 40 öre. Pengarna
har används för att iordningsställa för ett ” staket” att
sätt upp postlådorna på och
ett skärmtak som ska ge
skydd. Det är också meningen att viss affischering ska
göras på därför avsedd plats.
Ändamålet med föreningen
är rätt och slätt att: Underlätta
för medlemmarna att motta
sin post och sina tidningar.

Dalarnas
Tidningar
lämnar TAB
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Han är ny
VD för TAB
”Vi är i en bransch som hela tiden förändras”
Den 1 januari tillträdde
Leif Persson som vd för
Tidningstjänst AB. Han
kommer närmast från
tjänsten som marknadschef för Svensk
Kassaservice.
Vad var det som gjorde att
du valde TAB?
– Jag tror på Tidningstjänsts idé: ”Vi ger läsaren
den bästa stunden på dagen”,
det låter väl härligt? Våra tidningsdistributörer ger sig ut
mitt i natten oavsett ösregn,
hagel eller 25 minusgrader –
tidningen ska finnas till morgonkaffet, säger Leif Persson.
– Dessutom är vi i en
bransch som hela tiden förändras. Då behöver vi vara
skickliga för att vara en riktigt bra aktör på marknaden.
Vi har ett tydligt mål att
växa med verksamheten och
jag vill gärna jobba i en
verksamhet där vi bygger
nya relationer, stärker befintliga, och hittar affärs-

möjligheter samt levererar
bra mot kund.
Vad blir det första du
gör som ny VD?
– Jag ska försöka träffa
våra viktigaste kunder. Jag
ska också ut på våra arbetsplatser för att träffa så många
medarbetare som möjligt.
Sedan ska affärsplanen ses
över. Jag kommer att lyssna
och lära mycket under första
tiden.
Vad har du för mål med
verksamheten?
– Det är mycket som fungerar väldigt bra i TAB.
Några viktiga delar som vi
tillsammans ska försöka åstadkomma är att verksamheten
ska växa samt att medarbetarna ska känna en större delaktighet. Gällande delaktigheten
är det utifrån den låga svarsfrekvens som vår personalenkät hade. Vi ska se möjligheter i den situation och konjunktur vi har, vi ska använda
vår fantasi och vårt mod.
Vilka utmaningar står
TAB inför?

– Vi behöver öka volymerna och fortsätta leverera
tidningarna med samma
goda kvalitet.
Hur ser du på framtiden
för TAB?
– Det finns väldigt många
möjligheter. Om vi tillsammans använder vår fantasi,
yrkeskunskap och vårt mod,
då kommer vi att göra något
bra för TAB. Lågkonjunkturen är en utmaning men
kan också öppna möjligheter
för oss. Vår verksamhet är
viktig för hela Posten och vi
har all möjlighet att utvecklas på ett bra sätt.
OM VALET AV Leif
Persson som ny vd säger
Anders Åberg, styrelseordförande i TAB:
– Leif har en gedigen
kunskap om hur man bygger goda kundrelationer
och vilka åtgärder som
krävs för att skapa resultat
på kort och lång sikt. Med
Leif satsar vi offensivt på
att stärka vår position på
marknaden.

Leif Persson heter TAB:s nye VD. Han kommer från Svensk
Kassaservice, där han varit marknadschef. Som ny VD vill
han nu träffa kunder och medarbetare så snart som möjligt.

 FAKTA
Namn: Leif Persson.
Ålder: 45.
Bor: Stockholm, Danderyd.
Familj: Sambo, dotter 15 år och son 11 år.
Intressen: Amatörskådespeleri, medverkar i reklamfilmer,
utbildningsfrågor då jag är styrelseordförande i Företagsekonomiska
Institutet och Marknadsinstitutet samt resor, gärna till storstäder.
Bakgrund: Har en lång bakgrund i olika banker, bland annat
Handelsbanken, Nordea, Föreningsbanken, PostGirot, Försäljningschef i Posten, rörelsechef i Svensk Kassaservice, marknadschef
i Svensk Kassaservice.

I år kommer TAB
miljöcertifieras

Miljö- och kvalitetssamordnare

Det här året kommer TAB ta vårt ansvar och göra startade vi med att samordna
och strukturera upp vårt milTAB att bli miljöcertifi- vad vi kan åt saken!
Ledningen i MittMedia har erat.
Vi har redan idag ett gedi- jöarbete. Under 2009 ska vi
beslutat att i Dalarna byta
ut TAB mot det egna distributionsbolaget Svensk MorgontidningsDistribution,
SMD. Det är en konsekvens
av att Dalarnas Tidningar
numera ingår som en del i
MittMedia. Bytet av distributör sker.
Dalarnas Tidningar ger ut
en mängd dagstidningar:
Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Mora Tidning, Nya
Ludvika Tidning och Södra
Dalarnes Tidning.
I Dalarna finns dessutom
en relativt stor andratidning,
Dala-Demokraten.
Varken Dalarnas Tidningar eller Dala-Demokraten har några klagomål på
hur TAB:s distribution utförs
och har utförts i Dalarna.
TAB har inte fått möjlighet att offerera fortsatt distribution i området.

ISO 14001
ISO 14001 är ett internationellt accepterat miljöledningssystem. Standarden
innehåller 53 krav som
underlättar för organisationen att bedriva ett utvecklande och givande miljöarbete.
Miljöns betydelse ökar på
alla områden. Vi läser det i
tidningen och hör det på
radion. Det är svårt att bortse från det rådande läget
med ökade utsläpp av växthusgaser. Därför vill vi på

get miljöintresse men ser
chansen till en fortsatt stark
utveckling i miljöarbetet. Vi
tycker att alla har ett personligt ansvar för vår gemensamma miljö och får vi alla
anställda i TAB att göra sitt
bästa kan vi alla vara mycket nöjda.
Våra kunder efterfrågar
oftare och ställer till och med
krav på att vi bedriver och
redovisar vårt miljöarbete.
Något som ytterligare stärker
oss i vårt miljöarbete.
Den 1 december 2008

ha uppnått en godkänd certifiering och vara igång med
det fortlöpande miljöarbetet.
Vårt miljösystem kommer
att fungera som ett verktyg
som ger oss bättre helhetsgrepp om TAB:s miljöpåverkan och samtidigt driva vårt
miljöarbetet framåt.
Som anställd i TAB kommer du inte att påverkas
särskilt mycket eftersom vi
redan idag jobbar miljöinriktat. Det finns dock två saker
som samtliga anställda ska
känna till:

Foed Meliane, ny miljösamordnare i TAB

– Miljöpolicy
– Miljömål
Både miljöpolicy och miljömål är unnder uppbyggnad
och väntas vara klara under
första kvartalet. Så snart de
är fastställda sprider vi dem i
hela TAB-organisationen.
Den som driver vårt miljöarbete är Foed Meliane,
vår miljö- och kvalitetssamordnare.

Inför vår miljösatsning
(ISO 14 001) har Foed
Meliane anställts som
miljö- och kvalitetssamordnare på TAB:s huvudkontor.
Foed är 28 år och bosatt
i Uppsala. Foed började
arbeta hos oss 1 december
och rapporterar till Jan
Persson, TAB:s produktions- och miljöchef.
Foed kommer närmast
från Widrikssons Åkeri
AB i Stockholm. Där har
han bland annat arbetat
med kvalitetsfrågor, personalfrågor, transportledning, kundkontakter och
upphandlingar.
Tabloiden hälsar Foed
välkommen!

Fr o m 1 jan 2009 sker en lönehöjning
enligt tidningsdistributörsavtalet mellan Transport och TU:

Nya löner

Socialt nätverk på landsbygden

Timlön
Månadslön
Nyanställd:
110:36/timme
19 203:-/månad
6 –11 månader i yrket:
121:06/timme
21 065:-/månad
12 – 23 månader i yrket:
124:-/månad
21 576:-/månad
24 –119 månader i yrket:
125:98/månad
21 921:-/månad
120 och fler månader i yrket:
131:02/månad
22 798:-/månad
OB-ersättningen är från samma datum 7:48/timme måndag–fredag,
14:91/timme på lördagar och 22:48/timme på sön- och helgdagar.

Lars Högdahl, statlig utredare, föreslår att lantbrevbäraren skall bli en mobil servicepunkt på landsbygden.
Dessutom föreslår Lars
Högdahl att lantbrevbäraren

tillsammans med tidningsbud, taxi, kustbevakning,
sjöräddning och frivilligorganisationer, till exempel
Röda Korset, skall ingå i ett
nätverk som skall förbättra

säkerheten för de som bor
på landsbygden. Nätverket
skall ha som uppgift att stå
till förfogande för att undsätta sjuka i väntan på räddningspersonal.
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Pratar du
i mobilen
när du kör?

Nytt verktyg
ger hållbara
transporter
Sex stora transportköpare, däribland Postenägda Strålfors, har tillsammans med Vägverket tagit fram ett
”verktyg” kallat ”Hållbara transporter”.
Det nya verktyget skall ge
tre vinnare: Transportköparen, transportören och vårt
samhälle. Målet är att förbättra och förenkla miljöoch säkerhetsarbetet kring
tunga transporter på väg och
därmed göra det lättare för
transportköpare att ställa
krav på sina transportörer.
Verktyget bygger på en
webbapplikation där sex miljökrav och sju säkerhetskrav
graderas i skalan 1–7.
De sex miljökraven är:
• Koldioxid
• Kväveoxid
• Partiklar
• Kolväten
• Mätning, uppföljning
och redovisning
• Bränsleförbrukning
Och de sju säkerhetskraven är:
• Hastighet
• Trötthet
• Bältesanvändning
• Alkohol och droger
• Service och underhåll
• Lastsäkring
• Överlast
Tanken är att respektive
transportör gör sin gradering
på den 7-gradiga skalan och
att man därigenom visar hur
man ligger till inom respektive kravområde. Poängskalan
och frågeställningarna är
tydliga och lika för samtliga
transportörer. Köparen av
transporten kan sedan utvärdera respektive transportörs
offert, inkl hur transportören
uppfyller de olika fastställda
kravområdena.

Nästan alla som kör bil
i dag har en mobiltelefon med sig.
Men att tala i mobiltelefonen när man kör
är inte att rekommen3.
dera.
Man tappar lätt kon- Stanna – på ett säkert ställe
centrationen i trafiken – om du är själv och måste
och med blixtens has- ringa.
tighet ökar då risken
4.
för en olycka.

Vett och rätt
i trafiken

Här är något
att tänka på:

1.
I många nybyggda hyreshus finns numera fastighetsboxar för post. Men två miljoner saknar
boxar när regeringen tar bort kravet på installation.

Regeringen häver sitt
krav på fastighetsboxar

5.

Undvik att prata i mobiltelefonen när du kör.

Handsfree till mobiltelefonen minskar inte olycksrisken.

2.

6.

Använd mobilsvar eller
be en medpassagerare att
ringa/svara.

Ha mobiltelefonen lättillgänglig – inte i fickan,
väskan eller jackan.

Regeringen har beslu- inte är förenliga med vad mark, VD för Posten Medtat stoppa kravet på som följer av postreglering- delande AB, kommer man
en om hur den samhällsom- nu att analysera Regeringens
fastighetsboxar.
Man anger i ett pressmeddelande att ”de allmänna råden
ska upphävas i den del som
anger att postoperatören bör
förmå fastighetsägare att
installera fastighetsboxar till
2011 och om så inte sker ha
rätt att hänvisa postmottagare att hämta sin post på ett
utlämningsställe”. Regeringen anger också i pressmeddelandet att de allmänna
råden om fastighetsboxar

TAB på film
TAB håller på att ta
fram en kort presentationsfilm, vilken skall
visa TAB:s verksamhet.
Filmen tas fram med hjälp
av Postens filmmakare
Babis Tsokas och den tidigare chefredaktören på
Postens personaltidning
Inger Ramqvist.
Filmen är inspelad i
Karlstad och Skövde. Den
kommer att vara färdigklippt och klar för visning i
vår. Filmen kommer att finnas i två versioner, en med
engelsk speakertext och en

Om du kär när du pratar:
Håll samtalet kort och be
att få ringa upp senare.

Babis Tsokas, TAB:s egen
filmmakare.

med svensk speakertext.
Dessutom kommer en speciell kortkort version att tas
fram. En filmversion som
kan användas på mässor
och liknande.

fattande posttjänsten skall
tillhandahållas.
Beslutet var oväntat för
Posten. Posten har arbetet
intensivt för att få till stånd
fastighetsboxar i flerfamiljshus. Hittills har detta gjort
att över 400 000 hushåll
redan installerat fastighetsboxar.
I dagsläget saknar ungefär
två miljoner hushåll fastighetsboxar.
Enligt Andreas Falken-

beslut, samtidigt säger
Andreas Falkenmark:
– Fastighetsboxar är en utdelningsform som uppskattas
av de boende när de är på
plats. Det är också en utdelningsform som används i nästan alla västeuropeiska länder. Detta, i kombination med
arbetsmiljöaspekten, gör att
vi fortsätter dialogen med
fastighetsägarna. Fastighetsboxarna är den bästa utdelningsformen också i Sverige.

✗

Distributör i världsrekordförsök
En av TAB:s tidningsdistributörer i Falun,
Magnus Andersson, har
gjort ett försök att slå ett
lite annorlunda världsrekord. Något som dock
blev en för mäktigt uppgift för Magnus.
Det Magnus försökte göra
var att på en minut äta sju
chokladbollar – modell Ferrero Rocher.
Detta skulle ge en rekordnotering i Guinness rekordbok.
På plats fanns representant er för rekordboken,
samt två vittnen, samt en
liten publik och Dalarnas
Tidningars utsände reporter.

Magnus i total koncentration inför sitt rekordförsök.

Fyra rekordförsök fick
Magnus göra, men som
tyvärr misslyckades, trots 24
timmars fasta.
Det gör att en kanadensare
även fortsättningsvis innehar

rekordet på sex chokladbollar
på en minut. Magnus deppar
inte för detta, utan har redan
anmält att han vill försöka
slå ett rekord i blåbär- och
hallonätning.

Visste
du att...
...85 procent av svenskarna
läser minst en bok per år
...varje minut laddas 10
timmar filmer upp på
YouTube?
...ungefär 1,5 miljoner
privatpersoner och företag byter adress i Sverige
varje år?
...att 70 procent av bostadsköparna hittat sitt
nya hem på internet?
...att Posten har drygt
29 140 brevlådor, varav
cirka 500 är sista-minuten-brevlådor och nästan
1 000 är blå lokallådor?
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Årets Distributör:
Sten-Åke Holmberg
Varje år utser TU
”Årets Distributör”.
Det är en hedersbetygelse till någon som
gjort en bra insats
i tidningsdistributionen.
För 2008 fanns tre
nominerade fördelat
på en tidningsdistributör och två utbärningsbolag.
Den nominerade distributören var Sten-Åke
Holmberg, tidningsdistributör i Vansbro, Dalarna.
Juryns nominering för
Sten-Åke lydde så här:
”Hela tiden positiv.
Och säkerheten själv.
Växlar mellan distrikten
utan problem och med ett
leende på läpparna.
Mycket uppskattad av
såväl arbetskamrater som
arbetsledning.”

Övriga nominerade var
utbärningsbolaget i Stockholm, Premo, samt utbärningsbolaget i södra
Sverige, Tidningsbärarna.
Premo:s nominering gällde att man använder
modern teknik och innovativa lösningar för att
hålla distributionskostnaderna låga.
Tidningsbärarnas nominering gällde deras
handledare vid nyanställningar. Handledare som
bidragit till säkrare rekryteringar och högre utdelningskvalité.
I samband med ett TUarrangemang på Nalen
i Stockholm korades
”Årets Distributör”. Och
hur gick det då?
Den som läste rubriken
vet redan svaret: TAB:s
duktiga tidningsdistributör i Vansbro, Sten-Åke
Holmberg.

Juryns motivering
till sitt val lyder:
”En person med många
strängar på sin lyra. Ett
färgstarkt tidningsbud.
En lojal medarbetare. En
hjälpsam arbetskamrat.
Förutom att han utför
sina arbetsuppgifter till
stor belåtenhet är han en
glädjespridare med en
alltid lika positiv inställning till jobbet och till
sina arbetskamrater.
För honom är ingenting
omöjligt. Sten-Åke
Holmberg är Årets
Distributör.”

Vem är då denna ”Jämakarl”?

Sten-Åke Holmberg, en av TAB:s distributörer i Vansbro utsågs i år av Tidningsutgivarna till
”Årets distributör”. Här är han igång och förbereder dagens arbete.

Ja, en kille i sina bästa år,
alltid med glimten i ögat och
en rolig välkryddad historia i
bakfickan. Alltid full koll på
läget.
I sex år varav tre som fast
anställd har han allt som
oftast kört ett distrikt i centrala Vansbro, men han kan
flyttas runt på alla sex

distrikten som finns i
Vansbro. Det är som hans
förman Solveig brukar säga
”Sten-Åke han kan brukas
till mycket han”.
Sten-Åke har en lång
meritlista, vi kan nämna en
del han sysslat med; bagare,
sotare, tunnelbyggare, slaktare, marknadsförsäljare och

biodlare. Fritidsysselsättning saknar han inte heller:
Ledamot i Dalmålsakademien, revyskådespelare, älgjägare, fiskare och hemvärnsman. Ställer ofta upp
ideellt i olika sammanhang,
senast som kökschef vid
Marie Memorial Race i
Dala-Järna.

Hur gör du för att
köra utan reklamation?
Vad säger du själv om att
bli ”Årets distributör”
Sten-Åke?
– Mycket omtumlande!
Inser nu hur stor den här
branschen egentligen är.
Var det svårt att hålla
tacktal?
– Både ja och nej, det kom
lite hastigt men tack vare
min erfarenhet som revyskådespelare så gick det bra. Jag
avslutade
med
”heja
Leksand” vilket resulterade i
både buande och visslingar.
Ni var på anrika Nalen,
hur var det?

– Trevligt! Det var mat
och underhållning av orkester.
Vad är det som är bra
med att vara Tidningsdistributör?
– Att vara ledig på dagarna.
Hur kör man i stort sett
utan reklamationer?
– Vara koncentrerad på
det man gör och inte vara
stressad om tidningarna är
sena.
Så till sist ett stort
GRATTIS!
– Tackar!

Se Sten-Åke
i ”Järnarevyn”
Och ett litet tips, gå och se
”Järnarevyn”! Att få se StenÅke som Hulda, Anna Book
eller någon annan karaktär
kan inte vara något annat än
en riktig höjdare!

Till sist vill Tabloiden, i
efterhand, gratulera StenÅke för en helt annan sak. I
slutet av oktober fyllde StenÅke 50 år.
Grattis grabben!

Sten-Åke Holmberg och juryns ordförande Barbro Fischerström när diplom och blommor delades ut på Nalens stora scen.
Vi var några TAB-anställda som var riktigt stolta då! Tack för det Sten-Åke!
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Två tjänster blir en

Thomas Landstedt och Mikael Morin tackar Olavi (i mitten) för tiden i TAB.

Tidningsdistributör
gick jorden runt
Efter 34 år i TidningsNär Olavi började 1974
var
distrikten mindre.
tjänst har vår tidnings”Man
hann ett distrikt på
distributör i Borlänge
50
minuter”
säger han.
Olavi Stenholm (tidigaMen
istället
hade han
re Suonsyrjä) gått i välstundtals tre distrikt!
förtjänt pension.
Om man räknar ut hur långt
Olavi gått varje dag, så har
han med råge gått ett varv
runt jorden!

”Då var det ingen reklam
med tidningarna, nu är det
mycket mer produkter och
det är svårt att få in dem i
inkasten”

T A B
KRYSSET

T

Vinn en trisslott!
Lös krysset och du kan vinna en trisslott med
vinstchans.
Tre vinnare får var sin lott.
Förra numrets vinnare blev:
Annika Johansson, Edsbyn, Eva Jonsson,
Jokkmokk och Lena Andersson, Kil. Grattis!
Skicka din lösning före den 15 mars till
Tidningstjänst AB, Box 1121, 111 81 Stockholm.
Märk kuvertet TAB-kryss.

Namn _____________________________________
__________________________________________

Adress ____________________________________
__________________________________________

Postadress _________________________________
__________________________________________

Efter pensioneringen får
han ägna mer tid åt finska föreningen och att skjutsa frun på
olika uppdrag som tolk. Inte
blir det någon brist på sysselsättning här heller. Och ett och
annat inhopp i distributionen
kan vi nog räkna med också.
Tidningstjänst tackar för
tiden som varit och önskar
Olavi en angenäm pension!

TAB:s ekonomichef Magnus
Johansson har slutat på Tidningstjänst. Magnus har fått
ett nytt spännande jobb som
ekonomichef på Posten Produktion:s nyinrättade regionkontor i Uppsala. Grattis
Magnus till det nya jobbet
och minskad tågpendling
från hemmet i Sala.
Även TAB:s IT-chef, Ann
Wingård, kommer att sluta.
Ann har fått ett nytt jobb
som IT-chef på det internationella telemarketingföretaget Teleperformance.
Vi har valt att ersätta
Magnus och Ann med en
kombinerad ekonomi- och
IT-chef. Som ny sådan har
Thomas Steffensen utsetts.
Thomas har varit ansvarig för
Inköpsservice som hanterar
merparten av postkokoncer-

Thomas Steffensen, ny ekonomi- och IT-chef på TAB.

Ann Wingård slutar.

nens förnödenhetsförsörjning
via eHandla. Innan dess var
Thomas bland annat ansvarig
för IT och Ekonomi inom fd
Posens Inköpscentral (PIC).
Tabloiden önskar Magnus
och Ann lycka till i sina
nya karriärer samtidigt som
Thomas hälsas välkommen
till Tidningstjänst.

Magnus Johansson slutar.

Semesterstugor
att hyra i sommar
Du har väl inte glömt bort
att tidningsdistributörer har
möjlighet att hyra semesterbostäder genom ”Stiftelsen för Tidningsdistributörernas Sociala trygghets-

fond”, TST. Du finner information om semesterbostäderna på
www.tab.se/personal/hyratst-stuga_3045.

Karl-Erik
Nordström
Den tidigare VD:n i TAB
Karl-Erik Nordström har
efter en längre tids sjukdom avlidit. Begravning
skedde i kretsen av de närmaste. Karl-Erik blev 74
år.

Dags att börja
planera semestern!
Hornet Hotell & Stugor erbjuder
mycket bra priser för TAB- och andra postanställda
(cirka 20% rabatt) på de egna anläggningarna
Priser för postanställda finns på www.hornet.nu/login ange lösenordet postanstalld

Gyllene Hornet

i Tällberg vid Siljan är ett året-runt-öppet hotell med härlig utsikt över sjön Siljan. Här finns pool,
motionshall, spa m m samt många trevliga utflyktsmål vinter som sommar. Flera skidbackar och längdskidspår inom några mils
avstånd. Sommartid lockar bland annat Dalhalla med sina fantastiska konserter i det gamla nedlagda kalkbrottet. Här bor man
bekvämt med hel- eller halvpension. För dig som har sportlov v 7, 9 och 10 så finns lediga rum!

Bokas på tel. 0247-512 00. Gyllene Hornets hemsida är www.gyllene-hornet.se

Fjällhornet

i Ljungdalsfjällen i Härjedalen
nära Helags. En unik stuganläggning mitt i fjällvärlden
där skidspåren finns utanför stugknuten (vandringsspår
på sommaren). I Ljungdalen, som ligger 7 km från
stugorna, finns slalombacke med flera nedfarter.
Vi har lediga stugor på sportlovet!

Boka på tel. 08-781 1403.
Fjällhornets hemsida är www.hornet.nu

Silverhornet

i Strömstad vid havskanten är ett riktigt sommarparadis för hela familjen med både pool- och havsbad och gott om aktiviteter på den stora härliga gräsplanen.
Välj boende i radhus, stuga eller på vandrarhemmet. Under
högsommaren är restaurangen öppen. Från Strömstad kan du
ta båten till bland annat Kosteröarna.

Boka på tel. 08-781 1403. Du kan läsa mer om
Silverhornet på hemsidan www.hornet.nu

105 00 Stockholm, tel. 08-781 14 03, fax 08.24 49 42
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Ett tidningsbuds bokslut av år 2008
Av Sune Hansson, tidningsdistributör i Delsbo

U

då någon en uppblåst
kondom på fälgen satt
Tänk vad tryggt och säkert,
långt uppe i Bjuråkersskogarna
en mörk natt.

nder året det stora
prioriteringsförändringar har skett
det viktigaste är nu att du
din PDA kan starta, och att
du kan säga att polisen
din budbok sett

Detta betyder att längtan
efter pengar hålles för
mera kärt
än vad tidningsbuds liv
kan anses vara värt

Om du dessutom lyckas
med att logga ut
innan apparaten själv
det gjort
ja då har ju tidningskörningen gått som smort

Men vi får väl bli religiösa
och varje natt knäppa
våra
händer och böner om
god inloggning och bra
väglag vi
till vår Herre sänder

Men visst är livet underbart
när man kl. 0200
med pinnen i hålet får leka,
men vid den tiden
föredrar jag nog jag kaffe
och en smeka
Och om tidsrapporteringen
misslyckas kan det
bero på att en ”resurssammansättning saknar”
och då är det inte utan att
byråkratsvenska hatet
vaknar
Med dig på turen varje dag
du skall ha din PDA
detta som nog är TAB:s
eget FRA
I vinter vi skall på sajpade
fläsksvålar fram på isen
glida medan insparade
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Sune Hansson i Delsbo skaldar om vad som hänt förra året.

pengar i någons börs ses
i strida bäckar strida
Men när Bore makten över
väglaget tar är det nog
bäst att lätta på gasen, om
man något av bilen vill
ha kvar
Men Stefan säger att kör-

tider ej nämnvärt på
vintern får
öka då tycker jag att det
är dags för honom att
kontakt
med tidningskörarverkligheten söka
Inga reservdäck var det
tänkt att vi skulle ha,

Under semestern stora förseningar från tryckerier
det har
varit för att kompensera
detta vi efter vägarna
som skållade
råttor farit
Och ute i byarna det rena
vilda western stämning
har rått
då bakom varje låda en
ilsken djävul stått,
som gjort
tidningskörandet till en
pina då omskrivbara ord

ständigt man
genom luften hört vina
Medan tidningsägarna
bakom ord som semester
och upptagen
sig gömt och om nya
insparade miljoner drömt
i stället för att
av tryckare och maskiner
ett samspelt lag ty då
skulle nog
tidningarna kommit i tid
varje dag
Men nu skall jag sluta att
gnälla ty mot julen skall
vi ju vara
snälla och på allt som jag

inte klagat är väl sådant
jag
glömt eller som mig
behagat
Högste chefen bestämde
att alla tidningsbud
skulle få ett
par skor, kanske omtanke
om personalen i den
personens
hjärta bor.
Enligt personalenkäten är
Ann-Katrin älskad av
oss alla
även om jag inte svarade,
vill jag gärna in i den
lovsången falla

Klarar du
Sudokun
Fyll i de tomma rutorna
så att alla siffror mellan
1–9 finns med i varje
lodrät och vågrät rad.
Siffran får bara förekomma en gång i varje
rad och en gång i varje
liten region, de nio små
rutorna i samma färg.
Copyright Bulls

Vänd på
tidningen
så får du
den rätta
lösningen

svarar

Vad händer i din region under våren 2009?

Peter Ehn, Karlstad:
– Vi implementerar det nya
bemannings- och lönesystemet
HRM i Skaraborg och Vimmerby.
Och så fortsätter vi med lådsamlingar i Hammarö, Karlstad.

Stefan Åström, Hudiksvall:
– Vi ska börja med el-cyklar och
nya distributionsbilen Citroën
Nemo. Sedan ska vi fortsatt utveckling av frågor och rutiner kring
eBoken. Och så ska vi starta vårt
nya bemannings- och lönesystem.

Thomas Landstedt, Falun:
– Vi ska genomföra en hel del
distriktsomläggningar under våren.

Fredrik Lindfors, Luleå:
– Vi ska fortsätta med en del omorganisationer och även försöka förbättra vår information till personalen.

Hans Hilding, Motala:
– Vi ska se till att samtliga distributörer får eBok.

